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Nieuwe producten in 2021
Voor nog meer flow

NIEUW

de eBike is meer dan een vervoermiddel. Het is een nieuwe manier van leven
en onderweg zijn – met gemak en plezier in beweging, actief en tegelijkertijd
heel ontspannen. Dit betekent eBiken epowered by Bosch: nu met nieuwe
producten en functies voor een nog slimmere verbinding met de digitale
wereld, voor een nieuw niveau van eMountainbiken, voor meer veiligheid en
efficiënte mobiliteit in de stad.

#FeelTheFlow

Nyon
Met de nieuwe Nyon kan de volledig verbonden eBike-belevenis beginnen: De
boordcomputer met het 3,2 inch kleurendisplay met hoge resolutie kan intuïtief
worden bediend via het touchscreen en is via de smartphone-app eBike Connect
en de online-portal ebike-connect.com met de digitale wereld verbonden.

Meer draaimoment
Extra vermogen voor de Drive Units Cargo, Cargo Speed,
Performance Speed en Performance CX: de aandrijvingen
ondersteunen vanaf modeljaar 2021 met een maximaal
draaimoment van 85 Nm.

Help Connect
Met de smartphone-app COBI.Bike en de nieuwe premiumfunctie Help Connect hebben
eBikers een waakzame digitale begeleider aan hun zijde, die na een val met de fiets snel
voor hulp zorgt.

Kiox
De nieuwe navigatiefunctie van de boordcomputer Kiox ondersteunt sportief
ingestelde fietsers bij het verkennen van onbekende gebieden. Via de smartphone-app
eBike Connect biedt de Kiox eBikers toegang tot de digitale wereld.

Performance Line CX
Vanaf modeljaar 2021 zorgt de Performance Line CX voor nog meer plezier
op de trail: met een maximaal draaimoment van 85 Nm, de doorontwikkelde
eMTB-modus en de nieuwe Extended Boost wordt de rij-ervaring natuurlijker,
intuïtiever en nog krachtiger.
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DE eBIKE
IS ONZE
DRIJFVEER
Er zijn veel redenen om te kiezen voor een eBike-systeem van Bosch.
Maar er is maar één manier om "epowered by Bosch" zelf te ervaren:
stap op, trap de pedalen rond en... ervaar de flow.
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BOSCH eBIKE SYSTEMS STAAT VOOR ...
... EEN PERFECT AFGESTEMD SYSTEEM
Drive unit, accu en display zijn ontworpen als één systeem en werken harmonisch met elkaar samen.
Het resultaat is maximale efficiëntie en comfort – en een unieke rij-ervaring.

... INDIVIDUELE COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
Met een modulair productportfolio biedt Bosch eBikers het optimale aandrijvingssysteem
voor elke wens. Of het nu gaat om stad of trail, tour of vrachtvervoer: een verscheidenheid aan
combinatiemogelijkheden van drive unit, accu en display zorgen voor een unieke rij-ervaring.

... INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
Het eerste voor serieproductie geschikte ABS voor eBikes, de eerste volledig verbonden boordcomputer
in de fietsbranche of de dynamische Performance Line CX: we ontwikkelen oplossingen waarmee we
de mobiliteit van onze klanten bevorderen.

… CONNECTED BIKING
Met onze connectiviteitsproducten voegen we een digitale dimensie toe aan de eBike-belevenis,
waardoor deze nog comfortabeler, afwisselender en individueler wordt.

… HOOGSTE BETROUWBAARHEID
Onze producten staan voor de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Met onze aandrijvingssystemen
inspireren wij mensen en bieden wij "Techniek voor het leven". Zoals het een product van Bosch
betaamt.

… EEN UITGEBREID SERVICEAANBOD
Elk product is maar zo goed als de bijhorende service. Bosch eBike Systems leidt dealers daarom
via een intensieve opleiding op tot eBike-specialisten. Voor tevreden klanten en langdurig rijplezier.

... EEN GROOT AANTAL VERSCHILLENDE FABRIKANTEN
Meer dan 70 gerenommeerde fietsmerken vertrouwen op de producten "epowered by Bosch" en
installeren onze aandrijvingen in hun portfolio. Hier vindt iedereen de passende eBike.

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/redenen-bosch
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Het Bosch eBike-systeem
Een perfect team

Puur rijplezier: de drive units, displays en accu's van Bosch eBike Systems maken indruk
door hun uitstekende kwaliteit en vormen een nauwkeurig afgestemd systeem dat maximale
efficiëntie, veiligheid en comfort biedt. Voor een unieke rij-ervaring.

Drive units
Power voor de flow: de drive units van Bosch zijn verkrijgbaar in de varianten Active, Active Plus,
Cargo, Performance en Performance CX. De Cargo Line en de Performance Line zijn ook verkrijgbaar
als speed-variant, die ondersteuning biedt tot 45 km/u. Of het nu gaat om ontspannen door de stad fietsen, met
lading onderweg, op uitstapje in de natuur of rijden over bergachtig terrein. De juiste drive unit maakt van elke rit
een inspirerende eBike-belevenis: harmonieus of krachtig – maar altijd geheel natuurlijk.

Active Line

Active Line Plus

Performance Line/Performance Line Speed

Cargo Line/Cargo Line Speed

Performance Line CX

Accu's en chargers
Vol energie: Bosch accu's zijn de powerpakketten
voor ontspannen ritjes door de stad, dagelijks
woon-werkverkeer of uitdagende trails. Ze imponeren
met hun hoge energiedichtheid, enorme actieradius,
lange levensduur, laag gewicht en bedieningsgemak.
Met de Bosch-chargers zijn ze snel weer klaar voor
gebruik.
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PowerPack 300/400/500

PowerTube 400/500/625

Displays
Intelligentie op het stuur: zes eBike-displays bieden
voor elke behoefte een passende begeleider –
van het eenvoudige display met oog voor het
wezenlijke tot de alles-in-één boordcomputer
met navigatiefuncties en eBike-bediening via de
smartphone.

Purion

Intuvia

NIEUW

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

COBI.Bike

▼ Standard Charger

▼

Compact Charger

Fast Charger

▼

DualBattery 1000/1250
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Drive units

POWER VOOR
DE FLOW
FEEL THE FLOW
De eisen die aan drive units worden gesteld, zijn net zo
gevarieerd als de gebruikers ervan. Dat is precies waarom
Bosch eBike Systems niet één aandrijving heeft voor
iedereen, maar voor iedereen de juiste: als milieuvriendelijk alternatief in de stad, voor transport, voor het plezier
van de beweging en voor uitdagingen op bergachtig
terrein.
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Drive units

Drive units
In één oogopslag
Stad

Landschap

Ontspannen rijden of pendelen op verharde

Comfortabel rijden of pendelen, hoofdzakelijk

wegen of fietspaden in het dagelijks leven.

op verharde wegen en fietspaden met gematigde
hellingen.

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line
Cargo Line Speed

Performance Line Speed

De rijmodi in een overzicht
Eco Effectieve ondersteuning met maximale efficiëntie voor de grootste actieradius.
Tour Gelijkmatige ondersteuning voor tochten met een grote actieradius.
Sport Krachtige ondersteuning voor universeel gebruik, zowel voor sportief fietsen als voor vlot pendelen in het stadsverkeer.
eMTB* Progressieve ondersteuning voor een natuurlijke rij-ervaring en optimale controle op uitdagend terrein.
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Drive units

Toeren

Bergen

Sportief rijden en langere afstanden,

Zeer sportief fietsen op uitdagend

overwegend op verharde wegen en straten.

terrein en op onverharde wegen.

Performance Line

85

Performance Line CX

Turbo Directe en maximaal krachtige ondersteuning tot aan de hoogste trapfrequenties voor sportief fietsen.
Off Geen ondersteuning, alle displayfuncties zijn te gebruiken.
Duwen wordt wandelen
Via de displays kan een nauwkeurig gedoseerde ondersteuning tot 6 km/u worden ingeschakeld. Voor een zo
hoog mogelijke veiligheid wordt de loopondersteuning in twee stappen geactiveerd.
* Afhankelijk van het type eBike wordt bij de Performance Line en de Performance Line CX de Sport-modus vervangen door de eMTB-Modus.
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Active Line

VOOR DE
POLSSLAG
VAN DE STAD
FEEL THE FLOW
Of het nu 's morgens naar kantoor is of 's avonds naar
het restaurant: met de Active Line geeft stedelijke
mobiliteit weer plezier, zelfs in de spits. De zachte,
harmonisch gedoseerde acceleratie en soepele trapervaring, zelfs boven de 25 km/u of in de off-modus,
maken van elke rit een belevenis. De met een Red Dot
Design Award bekroonde drive unit kan perfect in het
fietsframe worden ingebouwd en biedt zo ook visueel
elegante accenten.

#FeelTheFlow #streetflow
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Active
Line

Active Line

In één oogopslag

De elegante begeleider

Active Line

De harmonisch gedoseerde ondersteuning van de
stille Active Line zorgt voor een ontspannen en zekere
rij-ervaring. met tot 40 Nm tot maximaal 25 km/u.
Zelfs boven deze snelheid of in de off-modus blijft
het trappen licht. Bovendien staat de drive unit met

Maximaal
draaimoment

Maximaal
ondersteuning

Voor een
harmonische
acceleratie.

Zachte
aandrijving, perfect
voor in de stad.

een gewicht van 2,9 kg altijd garant voor soepel,
eenvoudig bedieningsgemak van de eBike. Voor
ontspannen rijplezier en optimaal comfort.

Terugtrapfunctie

Harmonisch
De Active Line is ook
gedoseerde
verkrijgbaar met
ondersteuning tot
terugtrapfunctie.
maximaal 25 km/u.

Actieradius

▶ Harmonisch gedoseerde kracht voor ontspanning
in het dagelijks leven en voor uitstapjes.

Drive
unit
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gelegenheidsgebruikers nieuwe flexibiliteit biedt.

300

▶ Een elegante drive unit, die zowel dagelijkse als
Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.
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Highlights
Active
Line

▶ Stil voortglijden: de geluidsarme motor zorgt voor
nog meer rijplezier zonder storende bijgeluiden.
▶ Zorgeloos cruisen: dankzij het innovatieve aandrijvingsconcept weegt de drive unit niet meer
dan 2,9 kg.
▶ Smarte rijervaring: de harmonisch gedoseerde
acceleratie met nauwelijks waarneembare trapweerstand in de off-modus of boven 25 km/u zorgt
voor een natuurlijk rijgevoel.
▶ Cleane eBike-look: de Drive Unit Active kan dankzij
de compacte afmetingen perfect in het fietsframe
worden geïntegreerd.
▶ Ontspannen onderweg: het multisensorenconcept
van de drive unit zorgt met meer dan 1.000
metingen per seconde voor een harmonische
vermogensafgifte. De optionele terugtrapfunctie
helpt om comfortabeler te remmen.
▶ Bekroond design: de vloeiende vormen en de
harmonische lijnvoering bepalen de norm. Het
design van de Active Line Plus is onderscheiden
met een Red Dot Award.

De Active Line is ook verkrijgbaar met terugtrapfunctie.

Technische details op pagina 88
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Active Line +
Purion +
PowerPack 300

Ontspannen van A naar B

Comfortabel onderweg op alle ritten: de Active Line
levert een gematigd gedoseerde ondersteuning en zorgt
tegelijkertijd voor een bijzonder aangename rij-ervaring.
Het is de harmonische en slimme aandrijving voor
iedereen die graag op verharde wegen of fietspaden
rijdt en onbekommerd willen genieten van de dagelijkse
trips. Het geringe gewicht van de drive unit maakt de
eBike als geheel lichter. Daarbij voorziet de boordcomputer Purion de eBiker met een klik van de duim van
alle essentiële informatie. Beide handen blijven steeds
veilig aan het stuur. En de PowerPack 300 is de ideale
en lichte begeleider voor korte afstanden in de stad.
Een aandrijvingssysteem voor stadsavonturiers die op
eigen wijze en moeiteloos vooruit willen komen.
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Active
Line

Active Line +
COBI.Bike +
PowerTube 400

Verbonden met de stad

Flexibel door het stadsverkeer en ontspannen op de
bestemming aankomen: met de Active Line wordt
de rit naar het café of 's avonds naar het restaurant
ongecompliceerd en zonder stress. De aandrijving
is ideaal voor stedentrips dankzij de optimaal gedo
seerde acceleratie en soepele trapervaring, ook boven
25 km/u. Het design past harmonisch in het fietsframe
en het lage gewicht vergroot het bedieningsgemak.
De smartphone-app COBI.Bike zorgt voor de slimme
verbinding tussen eBiker en de stad: met verbonden
app-diensten, routetracking en weersvoorspellingen.
De COBI.Bike App is eenvoudig en comfortabel te
bedienen met de bedieningseenheid op het stuur,
naar keuze ondersteund door de spraakfunctie. De in
het frame geïntegreerde PowerTube 400 maakt van de
stijlvolle citybike een blikvanger. Dit is hoe stedelijke
mobiliteit kan worden beleefd – altijd in de flow met
de stad.
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Active Line Plus

VOOR HET
AVONTUUR
VAN ALLEDAG
FEEL THE FLOW
De wil om te ontdekken kent geen grenzen – ook niet
in de stad. De Active Line Plus geeft vaart aan het
dagelijks leven en breidt de actieradius uit voor
spontane uitstapjes. Stil en toch krachtig biedt de
drive unit merkbaar extra rijplezier. Hij staat garant
voor soepel bedieningsgemak en perfecte integratie
in het frame van de eBike. Stil, betrouwbaar en met
een nauwelijks waarneembare trapweerstand boven
25 km/u – zo eenvoudig is beleven en ontdekken.

#FeelTheFlow
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Active
Line Plus

Active Line Plus
In één oogopslag

De drive unit voor ontdekkers
Ontdek nieuwe plekken en volg de aantrekkingskracht

Active Line Plus

van het onbekende. De bijzonder compacte, stille
eBike-aandrijving Active Line Plus is juist voor deze
kleine avonturen ontwikkeld – licht trappen, ook
boven de 25 km/u of in de off-modus. Een krachtige

Maximaal
draaimoment

50 Nm ondersteunt de fietser op ontdekkingstrips.
Een slim multisensorenconcept is verantwoordelijk

Voor een
harmonischdynamische
acceleratie.

voor de harmonische rij-ervaring. Het concept verzamelt meer dan 1.000 keer per seconde meetgegevens.

Maximaal
ondersteuning

Drive
unit

Terugtrapfunctie

Veelzijdig voor rijden
Perfect
De Active Line Plus
in de stad en lichte gedoseerde onders- is ook verkrijgbaar
toerritten.
teuning tot maximaal
met terugtrap25 km/u.
functie.

De drive unit kan elegant worden geïntegreerd in
het fietsframe. Voor merkbaar meer plezier bij het

Actieradius

▶ De stille, compacte en tegelijkertijd krachtige drive
unit biedt extra rijplezier.

20 Bosch eBike Systems 2021

60

80

100

625

40

500

Accu's

20

400

uitstapje of voor toerritten, ook buiten de stad.

0

300

▶ Optimaal gedoseerde ondersteuning voor een

120

140

160

180

DualBattery

200

220

240 km

1250

eBiken.

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.

Highlights
▶ Natuurlijk rijgevoel: de harmonisch dynamische
acceleratie biedt een authentieke rijervaring, met
nauwelijks waarneembare trapweerstand boven
25 km/u of in de off-modus.
Active
Line Plus

▶ Puur rijplezier: de Bosch-motor is bijzonder stil
en betrouwbaar – voor concentratie op wat echt
belangrijk is.
▶ Aangename vermogensafgifte: de Active Line Plus
zorgt voor een comfortabel rijgevoel in elke situatie
en ondersteunt met een draaimoment tot 50 Nm.
▶ Moderne eBike-look: de drive unit kan netjes in het
fietsframe worden geïntegreerd en geeft de eBike
een elegante uitstraling.
▶ Optimale ondersteuning: het slimme multisensorenconcept zorgt voor een optimale vermogensafgifte,
de optionele terugtrapfunctie voor comfortabel
remmen.
▶ Bekroond design: de vormgeving en lijnvoering van
de Active Line Plus zijn onderscheiden met een
Red Dot Award.

De Active Line Plus is ook verkrijgbaar met terugtrapfunctie.

Technische details op pagina 88
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Active Line Plus
SmartphoneHub
Help Connect* +
PowerTube 400

+
+

Elegante ondersteuning

Nieuwe plekken ontdekken, ook buiten de stads
grenzen: de stille, compacte Active Line Plus zorgt
voor een aangename rij-ervaring in elke situatie en
ondersteunt met een draaimoment tot 50 Nm. De
eBiker is volledig verbonden met behulp van de
SmartphoneHub, die dankzij de smartphone en
de COBI.Bike App veel praktische functies biedt –
van navigatie, muziekbediening en fitnesstracking
tot integratie van apps zoals Strava en komoot. De
nieuwe premiumfunctie Help Connect biedt snel hulp
na een gedetecteerde val. De PowerTube 400 is in
het fietsframe geïntegreerd en zorgt voor een strakke
eBike-look. Ontdekkers zijn nu slimmer, stijlvoller en
veiliger onderweg.

*H
 elp Connect is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met Duitse simkaarten en
in de talen Duits en Engels. De dienst is beschikbaar in elf landen: Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en
Spanje.
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Active Line Plus
Intuvia + ABS +
PowerTube 500

+

Active
Line Plus

Extra mogelijkheden

In de stad of daarbuiten – altijd een stap vóór: de
Active Line Plus geeft vaart aan het dagelijks leven
en breidt de actieradius uit voor uitstapjes in de
omgeving. De stille maar tegelijkertijd krachtige drive
unit biedt aanzienlijk meer rijplezier – licht trappen,
ook boven de 25 km/u. Het Bosch eBike ABS biedt
meer veiligheid: het antiblokkeersysteem optimaliseert de rijstabiliteit, vooral bij glad wegdek. De
voorrem kan efficiënter worden gebruikt en het risico
van over de kop gaan of vallen wordt verkleind. Met
de Intuvia profiteert de eBiker van optimaal gebruikscomfort. De bediening is intuïtief en het display kan
ook tijdens de rit door een afzonderlijke bedieningseenheid comfor tabel worden bediend. De
PowerTube 500 zorgt voor voldoende energie, om vol
vertrouwen en ontspannen te kunnen genieten van
stadsritten en spontane uitstapjes.
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Cargo Line

VOOR
VRACHTTRANSPORT
FEEL THE FLOW
Een levering aan de klant, de kinderen ophalen van de
opvang of boodschappen doen – met de Cargo Line
speciaal voor bakfietsen is elk transport een fluitje van
een cent. De unit is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
met ondersteuning tot 25 km/u of als Cargo Speed tot
45 km/u. Beide varianten krijgen voor het modeljaar
2021 een software-update: naast meer draaimoment
van maximaal 85 Nm profiteren bakfietsers bij lage
trapfrequenties van een nog krachtigere ondersteuning
en meer stuwkracht bij het wegrijden of accelereren.
Dat maakt dagelijks transport meer ontspannen en
zorgt voor maximaal rijplezier bij leveringsritten.

#FeelTheFlow #streetflow
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NIEUW

Cargo
Line

met tot
85 Nm

25

Cargo Line

In één oogopslag

Transport makkelijk gemaakt
Speciaal voor bakfietsen: met een maximaal draai-

Cargo Line

NIEUW

moment van 85 Nm en tot 400 % ondersteuning is de

85

Cargo Line de ideale aandrijving voor vrachttransport.
Maximaal
draaimoment

Maximaal
ondersteuning

Drive
unit

Om ladingen eenvoudig te
transporteren.

Ook met zware ladingen
krachtig.

Ondersteuning tot
25 km/u – met de
Cargo Speed
tot 45 km/u.

De fietser krijgt de benodigde ondersteuning altijd op
het juiste moment. De efficiënte motoren maximaliseren de actieradius – om ook met volle belading de
bestemming te bereiken.
▶ Eenvoudig en comfortabel bezorgen, inkopen doen

Actieradius Cargo Cruise

of met de kinderen op weg zijn.
▶ Met de krachtige Cargo Line kunnen zware ladingen
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Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.
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Highlights
▶ Speciaal voor vracht-eBikes: met een eigen productlijn voor bakfietsen stelt Bosch eBike Systems
de norm in de stedelijke transportsector – voor
comfortabel rijden, ook met belading.
▶ Meer draaimoment: met tot wel 85 Nm zorgt de
Cargo Line vanaf modeljaar 2021 voor nog krachtigere ondersteuning bij lage trapfrequenties. Dat
vergemakkelijkt voelbaar het wegrijden op hellingen

Voor een grote actieradius is de combinatie met DualBattery ideaal.

en het versnellen met een zware lading.
Cargo
Line

NIEUW

▶ Altijd perfect ondersteund: de Cargo Line biedt
tot 400 % krachtige ondersteuning over het totale
snelheidsbereik.
▶ Efficiënte motor: de krachtige motor werkt zowel
met als zonder belading bijzonder efficiënt. Dit
maakt een grote actieradius mogelijk, in het
bijzonder in combinatie met DualBattery.
▶ Zorgt voor de wind in de rug: met de krachtige
Cargo Line kunnen zware ladingen ook bergop
worden vervoerd.
▶ Sneller arriveren: de Drive Unit Cargo Speed ondersteunt tot 45 km/u. Daarmee bereiken fietser en
lading snel en comfortabel hun bestemming.
▶ Veilig rijgevoel: het multisensorenconcept van de
drive unit meet meer dan 1.000 keer per seconde
en zorgt op die manier voor een perfect samenspel
tussen fietser en eBike.
▶ DualBattery: de Cargo Line met DualBattery maakt
met tot wel 1.250 Wh een zeer grote actieradius
mogelijk – bij uitstek geschikt voor zware ladingen
en lange trajecten.

Technische details op pagina 88
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Cargo Line +
SmartphoneHub +
DualBattery 1000
Moeiteloos op weg met
ladingen

Voor een zondags uitstapje, de wekelijkse boodschappen of als praktisch alternatief voor de auto: de
Cargo Line speciaal voor bakfietsen maakt transport
eenvoudig en comfortabel. Met of zonder lading, de
drive unit ondersteunt altijd op het juiste moment en
reageert in elke situatie nauwkeurig en voorspelbaar.
De efficiënte motor maakt gecontroleerd versnellen
mogelijk en drijft bakfietsen aan met een krachtige
85 Nm. eBikers zijn optimaal verbonden met behulp
van de SmartphoneHub, die dankzij de smartphone
en de COBI.Bike App een slimme bedieningscentrale op het stuur wordt, die navigeert, activiteiten
registreert en met andere diensten is te verbinden.
DualBattery 1000 zorgt op alle ritten voor een extra
portie energie en verdubbelt de actieradius door de
combinatie van twee Bosch PowerPacks 500. Met
de bakfiets flexibel en uitstootarm in de frisse lucht
onderweg.
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Cargo Line Speed
Intuvia +
DualBattery 1250

+

Cargo
Line

Mee met de tijd

Eenmaal naar de markt, alsjeblieft: de Drive Unit
Cargo Speed ondersteunt bakfietsen tot 45 km/u
en zorgt ervoor dat ladingen snel en comfortabel
van A naar B worden vervoerd. Met tot wel 400 %
ondersteuning kunnen zware ladingen ook bergop
worden getransporteerd. Daarbij werkt de motor
bijzonder efficiënt. De rit wordt nog comfortabeler
met de boordcomputer Intuvia: het overzichtelijke
display is bij alle lichtomstandigheden goed leesbaar
en dankzij de afzonderlijke bedieningseenheid blijven
de handen veilig aan het stuur. Met DualBattery 1250
kunnen bakfietsrijders nu nog langer doorfietsen:
de koppeling van twee PowerTubes 625 levert tot
1.250 Wh aan energie. Wat betreft flexibiliteit heeft
de Cargo S-eBike altijd een stap voor.

De beschreven productcombinatie komt niet overeen met de getoonde afbeelding.
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Performance Line

VOOR
GRENZELOZE
VRIJHEID
FEEL THE FLOW
Meer rijplezier – op ontspannen uitstapjes in de natuur,
sportieve tochten of in het dagelijkse woon-werkverkeer. Het meest veelzijdige aandrijvingssysteem van
Bosch is verkrijgbaar in twee varianten: als Drive Unit
Performance Cruise tot 25 km/u voor een natuurlijke
rij-ervaring en als speed-variant voor snelheden tot
45 km/u. De Performance Line Speed versnelt de
dagelijkse ritten vanaf modeljaar 2021 met een maximaal draaimoment van 85 Nm. De combinatie van
krachtige acceleratie en gecontroleerd bedieningsgemak op elk traject: dat is double the fun.

#FeelTheFlow

NIEUW
Speed-variant
met maximaal
85 Nm

30 Bosch eBike Systems 2021

31
Performance
Line

Performance Line
In één oogopslag
Sportief onderweg
De Drive Unit Performance Cruise biedt de juiste ondersteuning op het juiste moment, ook op lange tochten
in de bergen. De rij-ervaring blijft altijd natuurlijk,
met soepel trappen in de off-modus en ook boven de
25 km/u. De Drive Unit Performance Speed is ontwikkeld als een dynamische ondersteuning in het dagelijks
leven of in de vrije tijd. Perfect om moeiteloos lange
afstanden af te leggen en ook bij hoge trapfrequenties
sportief fietsen mogelijk te maken.
▶ Voldoende kracht voor in de stad, op heuvelachtig
terrein en in de bergen.

De Performance Line is in combinatie met
een naafversnelling ook verkrijgbaar met
terugtrapfunctie.

▶ De krachtige en dynamische drive unit, bijvoorbeeld voor forenzen.

Highlights
▶ Sportief rijgevoel: de efficiënte en veelzijdige
aandrijving zorgt voor een dynamische acceleratie
en garandeert dankzij licht trappen ook zonder
ondersteuning een authentieke rijervaring.
▶ Sterke demarrage: de aandrijving versnelt al bij
een lage trapfrequentie dynamisch en sportief –
voor een krachtige ondersteuning vanaf de eerste
pedaalslag.
▶ Een perfect samenspel: het multisensorenconcept
en de snelle informatieverwerking zorgen voor een
optimaal samenspel tussen fietser en eBike.

Technische details op pagina 89
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Voor een snelle, dynamische
rij-ervaring tot 45 km/u.

Drive Unit Performance Cruise
▶ Krachtpatser: de robuuste drive unit voldoet aan de

Maximaal
draaimoment

Maximaal
ondersteuning

Drive
unit

Terugtrap
functie

Maakt sportieve
acceleratie mogelijk,
ook bij een hoge
trapfrequentie.

Dynamisch,
ideaal voor lange
sportieve
ritten.

Voor alle
vereisten en
snelheden tot
maximaal
25 km/u.

De
Performance Cruise
is ook met
terugtrapfunctie
verkrijgbaar.

hoogste eisen voor trekking- of eMTB-toepassingen.
▶ Stil genieten: de geruisloze transmissie maakt de

Actieradius

drive unit tot een van de stilste aandrijvingen in

voor gecontroleerd en comfortabel accelereren.

Accu's

80

Drive Unit Performance Speed
▶ Compacte lichtgewicht: het innovatieve aandrijvingssysteem bespaart gewicht en ruimte. De Drive

140

160

200 km

180

DualBattery

Performance Line Speed

Maximaal
draaimoment

Maximaal
ondersteuning

Drive
unit

Tot 85 Nm zorgt
voor een sportief
rijgevoel.

De krachtige motor is bij
uitstek geschikt voor lange
afstanden.

Ondersteunt tot
45 km/u.

Unit Performance Speed weegt slechts 2,9 kg.
▶ Meer kracht voor lange afstanden: vanaf modeljaar

120

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.

NIEUW
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stuwkracht.

Accu's
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draaimoment van 85 Nm en zorgt zo voor nog meer
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2021 ondersteunt de drive unit met een maximaal
300

NIEUW
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die vooral wordt gebruikt bij eMountainbikes, zorgt

20

400

▶ Voor avontuur buiten het asfalt: de eMTB-modus,

0

300

zijn klasse.

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.
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Performance
Line

Performance Line

Performance Line
Purion +
PowerTube 500

+

Sportief onderweg

Met de hardtail in de bergen: de Performance Line is
bijzonder sportief en heeft nu ook de eMTB-Modus,
die zich dynamisch aan de persoonlijke manier van
fietsen aanpast. De rij-ervaring blijft natuurlijk, met
licht trappen in de off-modus, ook boven 25 km/u. De
compacte boordcomputer Purion toont alle belangrijke informatie met een klik van de duim. De handen
blijven aan het stuur en de eBiker kan zich volledig
concentreren op de rij-ervaring. Met de PowerTube 500
kunnen eMountainbikers ook lange afstanden afleggen.
De geïntegreerde accu voldoet aan de hoogste eisen
wat betreft vermogen en esthetiek. De sportieve eisen
van tochten maken en ontspannen rijplezier hebben de

TURBO 300 %*

SPORT 200 %*

eMTB
TOUR 120 %*
ECO 55 %*
*Ondersteuning in % van de eigen prestatie
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Performance Line

Regeling van de ondersteuning
door trapkracht

ideale combinatie gevonden.

Performance Line
Kiox + Lock +
PowerTube 500

+

Performance
Line

Buiten in zijn element

Voor avontuur op geasfalteerde straten en onverharde
wegen: de Performance Line imponeert met een
sportief-dynamische rij-ervaring. Met een draaimoment tot 65 Nm levert de drive unit de juiste
ondersteuning op het juiste moment, met licht
trappen ook boven 25 km/u of in de off-modus. De
stijlvolle boordcomputer Kiox is de optimale trainings
partner. Het robuuste display toont het actuele
vermogen, de trapfrequentie en de hartslag, registreert ritten en stuurt alle relevante gegevens via de
bluetooth-verbinding met de smartphone naar de
online-portal eBike Connect. Wanneer de Kiox uit de
houder wordt genomen, deactiveert de premiumfunctie Lock de motorondersteuning – de eBike kan
alleen door het terugplaatsen van dezelfde boordcomputer weer worden gedeblokkeerd. De PowerTube 500
past perfect in het design van de eBike. Stijlvol en
dynamisch met de Gravel Bike op weg.
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Performance Line
Nyon +
PowerTube 625

+

Vol energie op tochten

Actief en met plezier fietsen langs weilanden, door
bossen en in de bergen: de Performance Line biedt
met een draaimoment van maximaal 65 Nm en tot
300 % ondersteuning voldoende kracht voor sportief
fietsen. De efficiënte aandrijving zorgt voor een dynamische acceleratie en een authentieke rij-ervaring,
met licht trappen, ook boven 25 km/u of in de
off-modus. De nieuwe boordcomputer Nyon zorgt voor
een volledig verbonden eBike-belevenis. Veelzijdige
routeplannings- en navigatiefuncties leiden eBikers
betrouwbaar naar hun bestemming, ook in onbekende
gebieden. Het robuuste, optimaal afleesbare
touch-kleurendisplay is bestand tegen alle weersomstandigheden. De PowerTube 625, een geïntegreerde
lithium-ion-accu met een energie-inhoud van circa
625 Wh, ondersteunt de fietser vol energie. Met
slimme technologie en een krachtige ondersteuning
genieten van de tijd in het zadel en daarbij de natuur
verkennen.
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Performance Line
Speed + Intuvia +
DualBattery 1250

Performance
Line

Snel en soepel door de spits

Geen zorgen meer over verkeerschaos, files of het
zoeken naar een parkeerplaats: de Drive Unit
Performance Line Speed versnelt de dagelijkse
ritten en ondersteunt speedpedelecs met maximaal
85 Nm draaimoment en tot 45 km/u. Met de krachtige motor worden hoge snelheden snel bereikt en
zijn lange afstanden een fluitje van een cent. Als
compacte lichtgewicht van slechts 2,9 kg biedt de
drive unit soepel, eenvoudig bedieningsgemak in
het dagelijks leven. De intuïtief te bedienen boordcomputer Intuvia biedt extra comfort. Het display
toont alle rijgegevens in één oogopslag, de handen
blijven dankzij de afzonderlijke bedieningseenheid
altijd veilig aan het stuur. Waar de rit ook heen gaat,
met DualBattery 1250 zijn forenzen optimaal uitgerust: de combinatie van twee Bosch PowerTubes 625
levert dubbel zoveel capaciteit. Een combinatie die
op weg naar het werk voor een goed humeur zorgt.
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Performance Line CX

VOOR DE
PERFECTE
UPHILL FLOW
FEEL THE FLOW
Gemaakt voor iedereen die houdt van trails.
De Performance Line CX zorgt voor een unieke
eMTB-ervaring: compact, licht en met meer power
combineert deze hoogwaardige materialen, een
enorm krachtige aandrijving en high-end sensoren.
Vanaf modeljaar 2021 met een draaimoment tot
85 Nm, nieuwe functies voor de aansturing van de
motor en een verbeterde eMTB-modus – en dat
als software-update. Met de Performance Line CX
wordt elke rit bergopwaarts puur genieten en een
ideale warming-up voor de aansluitende downhill.
Wij noemen dat: Double the Fun.

#FeelTheFlow #uphillflow
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NIEUW

Performance
Line CX

met tot
85 Nm
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Performance Line CX
In één oogopslag

De overtreffende trap onder de drive units

Performance Line CX

NIEUW

De Performance Line CX zorgt voor een unieke eMTB85

ervaring. De compacte eMountainbike-motor met de
nieuwe innovatieve aandrijving kan elke trail aan,

Maximaal
draaimoment

Maximaal
ondersteuning

Drive
unit

Voor krachtige acceleratie
met een compacte
constructie.

Voor een krachtige push,
extreem sportief rijden
en snelle sprints.

Zelfs op steile bergritten
krachtige ondersteuning
tot 25 km/u.

met tot 340 % ondersteuning voor steile hellingen en
volledige vermogensafgifte vanuit stilstand. Motor
en aandrijving ontkoppelen bij snelheden hoger dan
25 km/u – dat zorgt voor een natuurlijke rij-ervaring.
Vanaf modeljaar 2021 met een draaimoment tot
85 Nm, nieuwe functies voor de aansturing van de

Actieradius

motor en een doorontwikkelde eMTB-modus – en
dat als software-update. Voor een aanstekelijke
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Accu's

400

absolute benchmark in deze klasse.

300

rij-ervaring: natuurlijker, intuïtiever, krachtiger en een
Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.

▶ De aandrijving voor de ultieme Uphill Flow.
▶ Meer rijplezier op veeleisend terrein en hellingen.
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Highlights
NIEUW

▶ Meer draaimoment: het tot 85 Nm verhoogde maximale draaimoment heeft een merkbare invloed op
het rijgedrag. Vooral bij lage trapfrequenties kunnen
eBikers daardoor sneller accelereren; het wegrijden
op steil terrein is veel gemakkelijker. Bij hogere
versnellingen heeft de eMountainbiker direct meer
power ter beschikking.

NIEUW

▶ Perfecte controle: de doorontwikkelde eMTB-modus
zorgt voor een nog betere controle op de trail, geheel
zonder omschakelen van de rijmodi. De motor reageert
met name in lage versnellingen veel gevoeliger op
de krachtsinspanning van de fietser en maakt uiterst
gedoseerd wegrijden mogelijk
▶ Extended Boost: met de nieuwe functie kunnen
eMountainbikers ook bergop soepel over wortels,
trappen en stenen rijden. De eMTB kan op die manier
licht en wendbaar op technisch veeleisende trails

Performance
Line CX

NIEUW

worden gemanoeuvreerd.
▶ Maximale beweeglijkheid: meer dan 1.000 sensormetingen per seconde maken een uiterst gevoelig
reactiegedrag mogelijk. In combinatie met de innovatieve Bosch-vermogensregeling levert dit dynamische,
snel reagerende en natuurlijke rijmodi op.
▶ Natuurlijke rijdynamiek: de krachtige 32-bits processor
zorgt voor een bijzonder snelle verwerking van sensorsignalen en exacte regeling van het vermogen. De
eMountainbiker krijgt zo de best mogelijke ondersteuning in alle rijsituaties.
▶ Thermische stabiliteit: de drive unit heeft een extreem
hoog rendement en is dankzij de volledig onderhoudsvrije 16-polige BLDC-elektromotor met de modernste
staafwikkeling thermisch uitermate stabiel. Dat zorgt
ook bij langdurige belasting voor een altijd constant
vermogen.

Zelfs op steile bergritten krachtige
ondersteuning tot 25 km/u.

Technische details op pagina 89
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Performance Line CX +
Nyon + PowerTube 625
Volmaakte trail-belevenis

Voor rijplezier in de bergen op het hoogste niveau: de
Performance Line CX biedt eMountainbikers voldoende
power op de trails. De krachtige aandrijving is bijzonder
licht en compact met slechts 2,9 kg. Met een draaimoment
tot 85 Nm accelereert de drive unit bijzonder dynamisch,
reageert zonder vertraging en imponeert met soepel
rijgedrag en nog meer controle. Dankzij de eMTB-modus
krijgt de fietser de benodigde power altijd op het juiste
moment. De nieuwe, volledig verbonden boordcomputer
Nyon begeleidt de eBiker als persoonlijke fitnesstrainer.
Tijdens de rit worden de trainingsgegevens weergegeven, die
vervolgens in detail kunnen worden geëvalueerd of gedeeld.
Met de PowerTube 625 zijn een maximale actieradius en
hoogtemeters binnen handbereik. De geoptimaliseerde
techniek van de lithium-ion-accu die in het frame is ingebouwd,
staat garant voor zorgeloos rijplezier. De ideale oplossing voor
veeleisende eMountainbikers en de perfecte Uphill Flow.
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Performance Line CX +
Kiox + PowerPack 500 +
eSuspension

Performance
Line CX

De combinatie voor eMTBprofessionals

Klaar voor elke uitdaging: de Performance Line CX is geoptimaliseerd voor sportief, krachtig en dynamisch fietsen op
uitdagend terrein. De drive unit is compact en makkelijk in
te bouwen in het eMTB-frame. De unit imponeert dankzij de
vrijloop met een natuurlijke rij-ervaring. Met tot wel 340 %
perfect gedoseerde ondersteuning biedt de unit meer rijplezier op de trail, optimaal aangevuld door het elektronisch
regelbare frame E-Live Valve van FOX, waarmee de voorvork
en de schokdemper zich in fracties van seconden automatisch aan het terrein aanpassen. Het systeem is te bedienen
met de boordcomputer Kiox. Het kleurendisplay van krasvast
glas is bestand tegen vuil en steenslag en biedt alle functies
die een sportieve fietser nodig heeft. De PowerPack 500
levert voldoende energie voor tochten over bergachtig
terrein. Dat tilt de eMountainbike-ervaring naar een hoger
niveau.
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eMTB-modus

Voor de ultieme Uphill Flow
Volledige controle op de berg: met de doorontwikkelde

draaimoment ondersteunt de drive unit een nog breder

eMTB-modus zijn eMountainbikers optimaal uitgerust

trapfrequentiebereik.

voor alle rijsituaties op de trail. Dankzij de nieuwe sensoren en aansturing van de motor profiteren ze nu van een
nog dynamischere, nog natuurlijkere ondersteuning in alle
rijsituaties. Afhankelijk van de pedaaldruk past de progressieve motorondersteuning zich perfect aan de rijsituatie aan. De verbeterde afstemming van de eMTB-modus

▶ Betere dosering: zorgt voor maximale tractie en controle.
▶ Sportief wegrijden: garandeert een perfect rijgedrag
vanaf de eerste pedaaltrap.

zorgt voor een optimale tractiecontrole in alle versnellin-

▶ Verbeterde dynamiek: maakt het moeiteloos beklim-

gen en vergemakkelijkt de organische bediening ('power

men van technische bergpassages of hindernissen mo-

on demand'). Het startrijgedrag is veel fijner en met name

gelijk.

in de lage versnellingen gevoeliger. Door het verhoogde

NIEUW Extended Boost

De Extended Boost-functie helpt om boomwortels,

overwonnen. Daarbij kan de nieuwe innovatieve functie

trappen en stenen ook bergop heel soepel te bedwingen.

in de eMTB-modus in alle rijsituaties perfect worden

De eMTB kan daarmee veel lichter en wendbaarder

gecontroleerd. Wanneer het voorwiel al op de trede

door technische passages worden gemanoeuvreerd.

staat, is een lichte pedaaldruk voldoende en is er de

Met de unieke dynamiek kunnen hindernissen door

beslissende 'kick'.

situatieve druk op het pedaal met speels gemak worden
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„Technische innovatie
ervaren is iets geweldigs!
De geavanceerde
sensoren voor dynamische
responsiviteit en de
daaraan gekoppelde
intuïtieve rij-ervaring maken
een ultiem Uphill Flow
Feeling mogelijk, zelfs bij
pittige uphills.“
WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/uphillflow

eMTB-modus +
eMTB-extra's

Stefan Schlie
vice-wereldkampioen op de trail

eMTB-extra's

Voor nog meer power op de trail
De slimme eMTB-extra's zorgen voor de juiste extra kick –
precies op het moment dat je het nodig hebt.

▶ eSuspension: het elektronisch gestuurde frame E-Live
Valve van FOX, dat in het Bosch eBike-systeem is geïntegreerd, past de verende voorvork en de schokdemper

▶ Korte cranks: Bosch biedt ook de juiste ondersteuning
voor korte cranks. Dit geeft eMountainbikers extra
ruimte tot de grond.

in fracties van een seconde aan het terrein aan en zorgt
zo te allen tijde voor de ideale frame-instellingen.
▶ SRAM Eagle-versnellingssysteem: de nieuwste genera-

▶ Krachtige loopondersteuning: de loopondersteuning

tie high-tech schakelapparatuur zorgt met 12 versnellin-

zorgt bij vrijwel elke hindernis voor een gelijkmatige en

gen en een soepele, slijtvaste loop van de 2 X-Sync-

krachtige ondersteuning zonder vertragingen.

kettingbladen voor een unieke en langdurige rij-ervaring.
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Displays

INTELLIGENTIE
OP HET STUUR
FEEL THE FLOW
Voor ieder type fietser de perfecte begeleider: Bosch
heeft verschillende boordcomputers en smartphone-
oplossingen in het productassortiment en daarmee voor
alle behoeften en wensen een passend display. Van het
eenvoudige display met oog voor de essentie tot de
alles-in-één boordcomputer met navigatiefuncties en
eBike-bediening via de smartphone.
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Displays

Displays

In één oogopslag

Purion: een klik met de duim en de Purion
toont op overzichtelijke wijze alle belangrijke
informatie.

Connected Biking met

Intuvia: met de Intuvia kan de eBike intuïtief
worden bediend. Het display is onder alle
omstandigheden optimaal leesbaar.

Connected Biking met

Connected Biking met

Nyon: de nieuwe boordcomputer Nyon is de
verbonden allrounder voor de eBike. Dankzij de
touchfunctie kan het kleurendisplay comfortabel worden bediend.

SmartphoneHub: de slimme netwerker
biedt de eBiker dankzij de smartphone en de
COBI.Bike App een verschillende nuttige
connectivity-functies.

Kiox: de verbonden trainingspartner biedt alle
functies die een sportieve fietser nodig heeft,
inclusief navigatie via de smartphone-app
eBike Connect.

Connected Biking met

COBI.Bike: met de verbonden smartphone-
cockpit blijven eBikers ook tijdens het rijden
verbonden met de digitale wereld.

Connectivity
Smartphone-app eBike Connect
voor de Kiox en de Nyon

De eBike Connect-app verbindt de Kiox en de Nyon via bluetooth met de smartphone. Daar kun je instellingen wijzigen of
je activiteiten bijhouden - voor een zeer persoonlijke Connected Biking-ervaring. De perfecte begeleider, van routeplanning
en navigatie tijdens de rit tot de analyse van de fitnessgegevens en nog veel meer.
Kiox

Nyon

Daarnaast is in de online-portal ebike-connect.com alle relevante informatie beschikbaar om te bekijken en bewerken op
de tablet of pc.
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Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

SmartphoneHub

COBI.Bike**

Vijf rijmodi
Schakeladvies
Loopondersteuning
Display met hoge resolutie
Geïntegreerd display
Spatwaterdicht
Navigatie

**

Fitnesstracking

**

eMTB-modus
eShift-compatibel
DualBattery-compatibel

**

Digitale diensten van derden
Diefstalbeveiliging
eBike Connect app
COBI.Bike App

Displays

* Alleen in combinatie met een smartphone en de eBike Connect-app.
** 	 Alleen in combinatie met een smartphone en de COBI.Bike App.

Smartphone-app COBI.Bike

Voor SmartphoneHub en COBI.Bike

SmartphoneHub

COBI.Bike

Met de smartphone-oplossingen SmartphoneHub en COBI.Bike krijgen eBikers de ultieme Connected Biking-ervaring.
Ze blijven ook onderweg verbonden met de digitale wereld en hun beste vrienden. De COBI.Bike App biedt toegang tot
muziek en persoonlijke contacten, registreert fitnessgegevens, navigeert betrouwbaar naar de plaats van bestemming en
ondersteunt het delen van routes met het eigen netwerk.
Zo zijn eBikers optimaal uitgerust voor hun tochten, zelfs in geval van nood: als er een val wordt gedetecteerd, zorgt de
nieuwe premiumfunctie Help Connect voor snelle hulp. De juiste verbindingen zijn tenslotte zeer belangrijk - voor een goed
gevoel en meer rijplezier.
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Purion

Compacte purist

De feiten
▶ Overzichtelijk display: accustatus, snelheid,
Voor rijmodi,
zie pagina 10

rijmodus, actieradius, tripafstand, totale afstand.
▶ Optimale leesbaarheid: het van achteren
verlichte, spiegelvrije display maakt het bekijken
van de rijgegevens ook bij directe zonnestraling
mogelijk.
▶ De optionele service-interval-aanduiding herinnert fietsers eraan om een afspraak te maken
voor de volgende servicebeurt voor de eBike.
▶ Eenvoudige diagnose: via de micro-USB-poort

Toegespitst op het essentiële en alle belangrijke informatie met een klik van de duim: de
boordcomputer Purion staat voor de hoogste
efficiëntie en precisie.

kunnen dealers de status van het Bosch
eBike-systeem controleren.
▶ Focus op het essentiële: vijf ondersteunings
niveaus, veilige bediening met de duim, opgeruimd
stuur.
▶ Verlichtingssysteem: als het eBike-licht aan was
toen het systeem werd uitgeschakeld, wordt het
automatisch ingeschakeld bij de volgende start
van het systeem.
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Intuvia

Slim en overzichtelijk
Voor rijmodi,
zie pagina 10

De feiten
▶ Het hoogste gebruikscomfort: eenvoudige bedie
ning via de afzonderlijke bedieningseenheid.
▶ Ideaal voor onderweg: ook los van de eBike
kunnen alle belangrijke gegevens, zoals de totale
afstand, worden geraadpleegd.
▶ Goed leesbaar onder alle lichtomstandigheden.
▶ Oplaadstation: onderweg laadt de Intuvia via de
micro-USB-poort bijvoorbeeld de smartphone op.
▶ De optionele service-interval-aanduiding herinnert fietsers eraan om een afspraak te maken
voor de volgende servicebeurt voor de eBike.
▶ Verlichtingssysteem: als het eBike-licht aan was
toen het systeem werd uitgeschakeld, wordt het
automatisch ingeschakeld bij de volgende start
van het systeem.

Purion +
Intuvia

Met de Intuvia bedient de fietser de eBike
eenvoudig en intuïtief. Het display is bij alle
lichtomstandigheden goed leesbaar en dankzij
de afzonderlijke bedieningseenheid blijven de
handen veilig aan het stuur. Met het schakeladvies trapt de fietser altijd in de juiste versnelling;
dat ontziet de accu en vergroot de actieradius.
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Connected Biking met

Kiox

Sportief en verbonden

Voor rijmodi,
zie pagina 10

Klein, verbonden en richtinggevend: De boordcomputer
Kiox biedt sportief ingestelde eBikers via de smart
phone-app eBike Connect toegang tot de digitale wereld
en navigeert ze bovendien naar de gewenste bestemming.
Op het robuuste kleurendisplay heeft de fietser de route
en zijn rijgegevens voortdurend in het zicht – en dankzij
de afzonderlijke bedieningseenheid de eBike altijd onder

Klein en robuust
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controle. De Kiox registreert de ritten en stuurt alle
relevante gegevens via de met bluetooth verbonden smartphone ook naar de online-portal ebike-connect.com. Als
de Kiox via bluetooth met een hartslagmeter is verbonden,
kan bovendien de training optimaal worden afgestemd.
Dat maakt de Kiox tot de perfecte metgezel – voor sportieve tochten en het avontuur van Connected Biking.

Connected Biking

De feiten
NIEUW

▶ Uiterst precieze oriëntatie: de nieuwe navigatiefunctie
ondersteunt eBikers bij het verkennen van onbekende
gebieden. Je routes plan je heel eenvoudig in de eBike
Connect-app of de online-portal. De navigatie vindt
plaats op de via bluetooth verbonden smartphone.
Tijdens de rit toont de Kiox de route van de geplande
tocht en de afstand tot de bestemming. De weergave
op het display draait in de richting van de beweging.
Verbonden met komoot of Outdooractive zijn er nog veel
meer routes in de buurt te ontdekken.

NIEUW

▶ Individuele weergave: schermen en keuze van de
weergegeven rijgegevens kunnen op de Kiox eenvoudig
aan de eigen wensen worden aangepast.
▶ Optimale training: de Kiox kan via bluetooth met een
hartslagmeter worden verbonden. Daarmee zijn eBikers
constant op de hoogte van de actuele hartslag en
kunnen ze hun training optimaal inrichten. Bovendien

het calorieverbruik en het eigen vermogen.
▶ Overzichtelijke analyse: de Kiox registreert alle
relevante rijgegevens en draagt deze via bluetooth over
aan de eBike Connect-app. Alle activiteiten kunnen daar
of in de online-portal worden geanalyseerd.
▶ Praktische magneethouder: snel opgeborgen en toch
goed bevestigd – dankzij de magneethouder kan de
boordcomputer makkelijk worden geïnstalleerd en
verwijderd.
▶ Chic design: het compacte en handzame display zorgt
voor een opgeruimd stuur en een minimalistische eBikelook.
▶ Breukvast glas: of het nu modder is of steenslag, het
display van krasvast glas is een taaie partner op de trail
of in de stad.

Kiox

geeft de boordcomputer realtime informatie over alle

belangrijke trainingsgegevens en toont de trapfrequentie,

Navigatie

Magneethouder
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▶ Remote Compact: via de toetsen van de afzonderlijke

Naast de geïntegreerde functies ondersteunt de Kiox

bedieningseenheid kan de boordcomputer comfortabel

afzonderlijk verkrijgbare eBike-innovaties zoals het

met de duim worden bediend. De duidelijk voelbare

elektronisch regelbare frame eSuspension (→ pagina 45),

toetsdruk geeft de fietser heldere feedback.

het Bosch eBike ABS (→ pagina 72) en de elektronische

▶ Slimme extra bescherming tegen diefstal: door

schakeloplossing eShift (→ pagina 76).

de nieuwe premiumfunctie Lock wordt de Kiox de
sleutel tot meer veiligheid. Dankzij deze functie wordt
de motorondersteuning gedeactiveerd wanneer de
boordcomputer van de eBike wordt genomen. Een
slimme aanvulling op een mechanische slot.

Connected Biking met de Kiox:
Met de eBike Connect-app kan de Kiox via bluetooth worden verbonden met
de smartphone en de online-portal ebike-connect.com.

Technische details op pagina 90

Remote Compact
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Lock

Connected Biking met

NIEUW

Nyon

Verbonden allrounder
Voor rijmodi,
zie pagina 10

en navigatiefunctie ondersteunt de eBiker bij het
verkennen van onbekende plekken. Dankzij de
fitnessfuncties is de personal trainer ook aan boord.
Een generatie slimmer, intuïtiever en verbondener zo voelt Connected Biking.
Kiox +
Nyon

Met de nieuwe Nyon kan de volledig verbonden
eBike-belevenis beginnen. Via de smartphone-app
eBike Connect is de Nyon verbonden met de smartphone en wisselt deze gegevens uit over routes en
activiteiten. Het kleurendisplay met touchscreen

Connected Biking

Touchscreen met kleurendisplay
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De feiten
▶ Eenvoudige bediening: de Nyon kan dankzij de touch

overzichtelijk in een lijst vermeld en kunnen direct

functie intuïtief worden bediend en tijdens het rijden via

worden gekozen. Door de huidige locatie op te slaan,

de afzonderlijke bedieningseenheid worden bestuurd. De

vindt iedereen snel de weg terug naar de uitgangspositie.

gebruikersinterface kan worden aangepast aan de eigen

Dankzij de integratie van Outdooractive en komoot kan

wensen.

een groot aantal routes worden geïmporteerd en verkend.

▶ Bekroond design: het 3,2 inch grote kleurendisplay met

▶ Topografisch resterende actieradius: de kaart laat

hoge resolutie combineert slimme functies met een

zien hoe ver de eBiker waarschijnlijk in de betreffende

elegant design en is onderscheiden met de Red Dot

ondersteuningsmodus en op het huidige terrein zal

Award.

komen. Bij de planning van de tocht en bij actieve

▶ Optimale leesbaarheid: de helderheid van het display
past zich automatisch aan het omgevingslicht aan en

navigatie informeert de Nyon of de bestemming met de
geselecteerde motorondersteuning kan worden bereikt.

een speciale coating vermindert weerspiegeling. Bij de

▶ Motiverende training: op basis van de trapkracht en de

displayhouder zijn voor een zo goed mogelijke leesbaarheid

trapfrequentie berekent de Nyon het vermogen van de

twee montageposities beschikbaar.

eBiker. De boordcomputer geeft het huidige calorieverbruik

▶ Slimme navigatie: de Nyon ondersteunt de eBiker als
een intelligente wegwijzer. Bestemmingsinvoer, zoomen
en bestemmingsselectie op de kaart kunnen gemakkelijk
worden gedaan via het touchscreen. Tijdens het rijden
wijzen aanwijzingstonen de eBiker op de volgende afslag,
zodat deze zich volledig op de tocht kan concentreren.
De routeplanning gebeurt zowel via de app als via de
online-portal ebike-connect.com of rechtstreeks op de
boordcomputer Nyon. de laatste bestemmingen staan

Lock
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weer, kan worden aangesloten op een hartslagmeter en
vergelijkt de trainingsgegevens van de huidige rit met de
gemiddelde waarden. Op die manier weet de eBiker of
de huidige prestaties beter of slechter zijn dan het eigen
gemiddelde. in de smartphone-app eBike Connect of in
de online-portal ebike-connect.com krijgen gebruikers een
grafische weergave en een gedetailleerde analyse van hun
eigen prestaties te zien. Wie dat wil, kan de geregistreerde
tochten heel eenvoudig delen met apps zoals Strava en
komoot.

Navigatie

▶ Weerbestendig display: het touchscreen van het robuuste
display blijft ook bij regen of stof volledig functioneel.
▶ Slimme extra bescherming tegen diefstal: dankzij de

▶ Meerdere gebruikers: eBikers kunnen hun Nyon delen met
familie en vrienden – iedereen synchroniseert vervolgens
de gegevens met zijn eigen account.

tegen betaling verkrijgbare premiumfunctie Lock wordt de

▶ Eenvoudige updates: software-updates of nieuwe kaarten

motorondersteuning gedeactiveerd wanneer de Nyon van

kunnen heel gemakkelijk over-the-air worden gedownload

de eBike wordt genomen. Pas als dezelfde boordcomputer

en geïnstalleerd.

op het stuur terug wordt geplaatst, wordt de elektronische
blokkering weer opgeheven.
▶ Individuele rijmodi: met deze premiumfunctie kunnen
eigen rijmodi worden geconfigureerd. Op die manier kan

Naast de geïntegreerde functies ondersteunt de Nyon apart
verkrijgbare eBike-innovaties zoals het Bosch eBike ABS
(→ pagina 72) en de elektronische oplossing voor schakelen
eShift (→ pagina 76).

de motorondersteuning voor verschillende snelheden aan
het eigen rijgedrag worden aangepast.

Technische details op pagina 90

Routeplanning

Twee montageposities
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Nyon

Connected Biking met de Nyon:
via de smartphone-app eBike Connect en de online-portal ebike-connect.com
is de Nyon verbonden met de digitale wereld.

Connected Biking met

SmartphoneHub

Intelligentie op het stuur
Voor rijmodi,
zie pagina 10

De SmartphoneHub biedt de eBiker dankzij de smartphone en de smartphone-app COBI.Bike een groot
aantal handige functies – van navigatie via muziekbediening, fitness-tracking en telefonie tot het verbinden
met andere diensten en apps zoals Strava en komoot.
Een geïntegreerd display, dat ook zonder de smartphone steeds de belangrijkste rijgegevens toont, zorgt

Verbonden met Strava
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voor volledige flexibiliteit. Met de SmartphoneHub zijn
eBikers perfect verbonden zelfs in geval van nood: met
de COBI.Bike App en de nieuwe premiumfunctie Help
Connect hebben zij een waakzame digitale begeleider
aan hun zijde, die na een val met de fiets snel voor hulp
zorgt. Dit maakt de rij-ervaring voelbaar ontspannener–
en nog een beetje slimmer.

Connected Biking

De feiten
▶ Beste verbinding: dankzij de smartphone en de COBI.Bike

▶ Betrouwbare navigatie: de smartphone-app COBI.Bike

App wordt de SmartphoneHub een volledig verbonden

brengt eBikers betrouwbaar op de plaats van bestemming

besturingscentrale die navigeert, activiteiten registreert

– naar keuze met 2D- of 3D-kaartweergave. De navigatie-

en met andere diensten en apps kan worden verbonden.

instructies kunnen ook met de spraakfunctie via de

▶ Doordachte oplossing: de combinatie van smartphone,

smartphone worden gegeven.

SmartphoneHub en COBI.Bike App zorgt voor een

▶ Digitale trainingspartner: de COBI.Bike App maakt van

allround verbonden rij-ervaring. Tegelijk genieten eBikers

de smartphone een digitale trainer door deze te

van maximale flexibiliteit – ze kunnen met of zonder

koppelen aan fitness- en gezondheidsdiensten zoals

verbonden smartphone fietsen.

Apple Health, Google Fit en Strava.

▶ Geïntegreerd display: het 1,5 inch grote lcd-scherm

▶ Snel hulp in geval van nood: de app COBI.Bike herkent

dat in de SmartphoneHub is geïntegreerd, toont de

of en hoe ernstig de eBiker ten val is gekomen. De

belangrijkste rijgegevens en maakt activering van het

nieuwe premiumfunctie Help Connect* zorgt ervoor dat

eBike-systeem mogelijk – ook zonder smartphone op

bij een val een speciaal opgeleid serviceteam wordt

het stuur.

gealarmeerd en in geval van nood de reddingsprocedure

▶ Actuele weersvoorspellingen: met tot op de minuut

NIEUW

in gang wordt gezet.

* Help Connect is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met Duitse simkaarten en in de talen Duits en Engels. De dienst is beschikbaar in elf landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg,
Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.

Slimme oplossing

Trainingspartner
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SmartphoneHub

nauwkeurige weersvoorspellingen zijn eBikers dankzij
de COBI.Bike App altijd optimaal geïnformeerd.

▶ Slimme training: eBikers hebben met de COBI.Bike

▶ Eenvoudig bedieningsgemak: met de afzonderlijke

App altijd een overzicht van de belangrijkste

bedieningseenheid kunnen eBikers alle functies

trainingsgegevens, zoals vermogen, trapfrequentie en

comfortabel vanaf het stuur bedienen. Dankzij de

calorieverbruik. Daarnaast kan er ook via bluetooth een

spraakfunctie hoef je niet meer naar het display te

hartslagmeter worden verbonden.

kijken – of het nu gaat om navigeren of het schakelen

▶ Optimale ontspanning: met de COBI.Bike App hebben
eBikers toegang tot streamingdiensten voor muziek en
audioboeken.
▶ Handige oplaadfunctie: de smartphone kan via USB

tussen functies.
▶ Goede leesbaarheid: informatie is altijd optimaal
leesbaar, zowel op het display van de smartphone als
op dat van de SmartphoneHub.

worden aangesloten op de SmartphoneHub of door

▶ Draadloze updates : software-updates voor de

middel van de optioneel verkrijgbare iPhone-houder

SmartphoneHub kunnen draadloos en heel eenvoudig

gemakkelijk worden opgeladen via de eBike-accu.

met behulp van de COBI.Bike App worden geïnstalleerd.

Technische details op pagina 90

Verbonden met social media
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Verbonden met de smartwatch

Connected Biking met

De intelligente smartphonecockpit

SmartphoneHub +
COBI.Bike

Het COBI.Bike-systeem verbindt je eBike met je digitale wereld: of het nu gaat om muziek streamen, fitnesstracking,
fietsnavigatie of bellen met een bluetooth-hoofdtelefoon. Alles kan tijdens het fietsen. Met de weerbestendige
COBI.bike krijgt de smartphone eindelijk zijn vaste plaats en wordt hij opgeladen Perfect gepositioneerd en veilig
verbonden – bediend met de bedieningseenheid op het stuur.

Plug-and-play voor eBikes

De voordelen in één oogopslag:
• Bediening van de aanwezige
verlichtingsmogelijkheden
• Geïntegreerd alarmsysteem en bel
• Verbinding met apps zoals komoot,
Strava, Spotify of Apple Health
• Fitnessmonitoring en -tracking
• Gesproken teksten (ook via
hoofdtelefoon)

• Met regelmatige software-updates

• Bediening met

worden de functies van het systeem

Bosch-bedieningseenheid

uitgebreid

• Aansturing van de motor ook zonder

• De smartphone-app COBI.Bike is

smartphone

speciaal ontworpen voor fietsen, zodat
alles snel en intuïtief te begrijpen is

• Smartphone opladen vanaf de
eBike-accu

• Plug-and-play: neem de Bosch-display

• Live waarschuwing voor resterende

eraf en zet het COBI.Bike-systeem erop

actieradius

Meer informatie op
bosch-ebike.nl/cobibike

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company
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Accu's + Chargers

VOL
ENERGIE
FEEL THE FLOW
Of het nu een tocht in de natuur is of een rit door
de stad, met PowerPacks en PowerTubes zijn er
geen grenzen meer aan rijplezier. Met hun slimme
battery management system behoren ze tot de
modernste lithium-ion-accu's op de markt. Voor
elke vereiste is er een passende Bosch eBike-accu.
En voor degenen die verder willen gaan, zelfs twee
tegelijk – de DualBattery.
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Accu's + Chargers
NAAR DE
ACCU-GUIDE

63

Accu's en chargers
In één oogopslag
Accu's
Actieradius*
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= verzwaarde omstandigheden

= gunstige omstandigheden

* Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij verzwaarde en gunstige omstandigheden.
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Chargers
Standard Charger

Fast Charger*

5 uur

2,5 uur

2,5 h

2 uur

1 uur

1 uur

6,5 uur

3,5 uur

2,5 uur

2,5 uur

1,5 uur

1 uur

7,5 uur

4,5 uur

3 uur

3,5 uur

2 uur

1,2 uur

8,8 uur

4,9 uur

3,7 uur

4,2 uur

2,1 uur

1,4 uur

17,6 uur

9,8 uur

7,4 uur

8,4 uur

4,2 uur

2,8 uur

50 % oplading

100 % oplading

* Laadstroom wordt bij de PowerPack 300 en bij accu's
van de Classic + Line beperkt tot 4 A.

De actieradius van Bosch-accu's is
van veel verschillende factoren afhankelijk. Met de Actieradius-Calculator kunnen eBikers een typische
actieradius berekenen op basis van
verschillende omstandigheden.

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/actieradius
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Accu's en chargers

Laadduur

Compact Charger

PowerPacks

Veelzijdige energieleveranciers
De Bosch PowerPacks zijn verkrijgbaar in
verschillende uitvoeringen: de PowerPack 300
is de ideale begeleider voor korte plezierritjes.
Met de energie van de PowerPack 400 kunnen
spontaan nieuwe wegen worden verkend. De
PowerPack 500 zorgt voor nog meer energie en
rijplezier. Deze is bij gelijke afmetingen nauwelijks zwaarder is dan een PowerPack 400.
Alle PowerPacks zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Als frameaccu zitten
ze dicht bij het zwaartepunt van de fiets.

PowerPack 300

Dat heeft een positief effect op het rijgedrag.
Voor fietsen met lage opstap is er de bagagedra
gervariant, die nog meer vrijheid biedt bij het
op- en afstappen. Opladen gebeurt in beide
varianten heel eenvoudig: voor de laadprocedure
met een Bosch charger kunnen de PowerPacks
in een handomdraai worden verwijderd of
comfortabel op de fiets worden opgeladen.
De hoogwaardige, duurzame eBike-accu's van
Bosch bieden de hoogste energiedichtheid naast
compacte afmetingen en een laag gewicht.

PowerPack 400

PowerPack 500

Technische details op pagina 88
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PowerTubes

Overtuigende vermogensdragers

PowerTube 400

tainbikes ook perfect zijn uitgerust voor langere
afstanden. Met de PowerTube 625 zijn maximale
actieradius en hoogtemeters bij lange en bergachtige ritten binnen handbereik. De geoptimaliseerde
techniek van de lithium-ion-accu's die in het frame
kunnen worden ingebouwd, staat garant voor
onbekommerd rijplezier. Een borging voorkomt
dat de accu uit het frame valt, zelfs op uitdagend
terrein en maakt dat de accu eenvoudig kan
worden verwijderd.

PowerTube 500

PowerTube 625
Technische details op pagina 89
PowerPacks +
PowerTubes

Voor de hoogste eisen op het gebied van vermogen
en esthetiek: Bosch PowerTubes leveren voor elke
tocht maximale energie. Dankzij de compacte
afmetingen en minimalistische vormgeving
passen ze perfect in het design van de eBike. De
accu kan op twee manieren worden ingebouwd:
horizontaal of verticaal. De PowerTube is verkrijgbaar in drie versies: de PowerTube 400 is de
meest geschikte accu voor stijlvolle citybikes,
terwijl met de PowerTube 500 trekking- en eMoun-
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DualBattery
Dubbel zo sterk

Meer actieradius voor lange afstanden
▶ Door de koppeling van twee accu's kan een dubbele
actieradius worden bereikt.
▶ DualBattery maakt accucapaciteiten mogelijk tot
1.250 Wh.

Geen weg is te lang: DualBattery is de perfecte
oplossing voor toerfietsers, langeafstandsforenzen,
bakfietsrijders en eMountainbikers. De combinatie van
twee Bosch accu's levert tot 1.250 Wh en kan worden
samengesteld uit willekeurige accucombinaties* van
de fabrikant. Het systeem schakelt bij het laden en
ontladen slim tussen beide accu's. DualBattery is
geschikt voor lange routes en zware ladingen.

▶ Via slimme besturingssoftware voor energiemanagement worden beide accu's opgeladen.
▶ De volgende koppelingen zijn mogelijk: twee PowerTubes,
twee PowerPacks of PowerTube en PowerPack.*
▶ Het battery management system biedt ook bij het DualBattery-systeem een zo goed mogelijke bescherming
tegen overladen, onderspanning, oververhitting en kortsluiting en vergroot bovendien de levensduur van de
accu's.
* De PowerPack 300 en PowerTube 400 werken in geen enkele combinatie met DualBattery.

Reichweite Cargo Line
100

120

DualBattery

140 km

1250

80

625

60

500

40

400

Accu's

20

300

0

Gemiddelde waarde op basis van gelijkmatig gebruik van alle vier de modi bij gunstige
omstandigheden. Andere details over de omstandigheden kunnen online worden geraadpleegd.
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Charger

Snelle energie
▶ Functioneel en geruisloos: een ergonomisch gevormde
laadstekker zorgt voor bedieningsgemak; door de zeer
compacte afmetingen past het apparaat probleemloos
in de bagage. De gesloten behuizing maakt de charger
stabiel en het laden gebeurt zonder storende geluiden.
▶ Handzaam en compact: een praktische klittenband helpt
bij het opbergen van de kabel.

Compact Charger

Standard Charger

Fast Charger

De Compact Charger is de ideale

De robuuste en functionele 4 A

Geen enkele in zijn klasse laadt sneller:

oplader voor alle eBikers die veel

Standard Charger is de allrounder

na slechts drie uur zijn de krachtige

onderweg zijn. Hij weegt minder dan

onder de opladers van Bosch. Deze

PowerTube 500 of PowerPack 500 weer

600 gram en heeft 40 % minder volume

biedt een ideale combinatie van

volledig opgeladen. De Fast Charger

dan de Standard Charger – zo past hij

vermogen, gewicht en afmetingen, en

heeft slechts iets meer dan een uur

in iedere fietstas. De Compact Charger

is veelzijdig inzetbaar.

nodig om een 500 Wh accu op te laden

kan met netspanningen van 110 tot

tot 50 %. Daarmee is deze ideaal voor

230 volt ook worden gebruikt in de

eBikes die veel worden gebruikt en

VS, Canada en Australië.

vaak worden opgeladen.

Technische details op pagina 91
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DualBattery +
Charger

Bosch chargers zijn handzaam, licht en robuust. De
behuizingen zijn gemaakt zonder ventilatiesleuf, zodat
de laders beschermd zijn tegen vuil en modder. Waar
de reis ook naartoe gaat: met de 2 A Compact Charger,
4 A Standard Charger of de 6 A Fast Charger heeft
Bosch drie modellen ontwikkeld die de eBike veilig
en betrouwbaar van stroom voorzien.

eBike-veiligheid

EEN NIEUWE
KIJK OP
VEILIGHEID
Nog betere bescherming op de weg: daar werkt
Bosch eBike Systems aan. De resultaten zijn
oplossingen die het dagelijkse eBiken nog veiliger
maken. Bijvoorbeeld het eerste eBike ABS voor
gecontroleerd remmen, ook onder moeilijke
omstandigheden. In geval van nood zorgt de
nieuwe premiumfunctie Help Connect voor snelle
hulp: de bescherming van de eBike zelf wordt
verzorgd door Lock, de aanvulling op een
mechanisch slot. De premiumfunctie schakelt de
motorondersteuning uit zodra de boordcomputer
wordt losgekoppeld. Op die manier draagt technologie bij aan een goede en veilige rij-ervaring.

70 Bosch eBike Systems 2021

71
eBike-veiligheid

Bosch eBike ABS

Meer veiligheid, meer stabiliteit
Moderne, krachtige remsystemen hebben het
remgedrag en de remweg geoptimaliseerd.
Het eerste voor serieproductie geschikte
antiblokkeersysteem voor eBikes is het logische
gevolg van deze ontwikkeling.

ABS voor het voorwiel

Dit is de extra veiligheid:

en optimaliseert op die manier - het Bosch eBike

▶ Actief en efficiënt gebruik van de voorrem.
▶ Geoptimaliseerde rijstabiliteit en bestuurbaarheid
van de eBike tijdens het remmen, vooral bij glad

Wielsnelheidssensoren meten de snelheid van
beide wielen. Wanneer het voorwiel door een te
bruuske remingreep dreigt te blokkeren, regelt –
ABS de rijstabiliteit en de bestuurbaarheid van de
eBike, met name bij rijden op gladde wegen. Het
harmonische en gevoelige remgedrag zorgt voor
merkbaar meer controle, stabiliteit en veiligheid.

wegdek.
▶ Bij extreem sterk overremmen van het voorwiel
voorkomt de loskomregeling voor het achterwiel
dat je over de kop gaat.
▶ Bosch is al meer dan 40 jaar expert op het gebied
van ABS-systemen en marktleider in motorfiets
veiligheidssystemen. Het eBike ABS werd op basis
van het reeds gevestigde motorfiets-ABS ontwikkeld.
▶ De status van het ABS wordt op het display van
de boordcomputers Kiox of Nyon (vanaf modeljaar 2021) weergegeven door middel van een
bijbehorend symbool. Door het vervallen van het
aparte ABS-controlelampje profiteren eBikers van
een opgeruimd stuur.

Loskomregeling voor het achterwiel
De loskomregeling voor het achterwiel van het Bosch
eBike ABS verkleint de kans dat het achterwiel
loskomt van de grond. Vooral bij sterk overremmen
van het voorwiel op een ondergrond met veel grip
is het Bosch eBike ABS bijzonder effectief. Dankzij
deze slimme loskomregeling voor het achterwiel
neemt de kans op over de kop slaan af. Zo kan de
voorrem actiever en efficiënter worden gebruikt.

Technische details op pagina 91

Compatibel met
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3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

2

4

1
ABS-regeleenheid (met behuizing)

1

3
2
Het ABS-controlelampje afzonderlijk of
geïntegreerd in de Kiox of de Nyon

5

3
ABS-wielsnelheidssensoren

4

eBike ABS

Magura-remgreep

5
Magura ABS-sensorschrijf
+ remschijf
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Compatibel met

NIEUW

Help Connect

Connected Biking met
SmartphoneHub

COBI.Bike

Snel hulp in geval van nood
Bij een ongeval zijn de eerste minuten van cruciaal
belang. Help Connect zorgt voor snelle hulp in
geval van nood. Met de nieuwe premiumfunctie van
de COBI.Bike App hebben eBikers een waakzame
digitale begeleider aan hun zijde. Als er een val wordt
geconstateerd, stelt de app via de smartphone met

akoestische signalen de omgeving daarvan op de
hoogte. Tegelijkertijd alarmeert Help Connect een
24 uur per dag bereikbaar serviceteam, dat de zorg
voor de fietser op zich neemt en de locatie in geval
van nood aan de alarmcentrale doorgeeft. Voor een
goed gevoel op elke tocht.

De feiten
▶ Automatische valherkenning: de COBI.Bike App herkent

▶ Locatiebepaling: Help Connect lokaliseert de plaats van

dankzij een slim algoritme of en hoe ernstig de eBiker

het ongeval en draagt deze over aan de Help Connect-

gevallen is.

service via de gegevensverbinding van de smartphone.

▶ Help Connect-service: na een zware val wordt auto

▶ Val-alarm: als er een val wordt gedetecteerd, waarschuwt

matisch contact gemaakt met de Help Connect-service.

de smartphone de omgeving met waarschuwingstonen.

▶ 24/7 ondersteuning in geval van nood: met de Help
Connect Assistant hebben eBikers 24 uur per dag de
beschikking over getraind servicepersoneel, dat in geval
van nood de reddingsprocedure in gang zet.

Dit betekent dat eerstehulpverleners uit de directe
omgeving sneller ter plaatse kunnen zijn.
▶ Voor alle gevallen: de verbinding met de Help Connectservice kan ook handmatig tot stand worden gebracht als
de eBiker is gevallen.

Help Connect is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met Duitse simkaarten en in de talen Duits en Engels. De dienst is beschikbaar in elf landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk,
België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.

Automatische valherkenning
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Help Connect

Compatibel met

Connected Biking met
Kiox

Lock

Nyon

Slimme extra bescherming tegen diefstal
Parkeer de eBike en geniet zonder zorgen van een
pauze - de nieuwe premiumfunctie Lock maakt van de
boordcomputer Kiox of Nyon (vanaf modeljaar 2021)
de sleutel tot meer veiligheid. Dankzij Lock wordt de
motorondersteuning gedeactiveerd wanneer de
boordcomputer wordt verwijderd. Pas als dezelfde

boordcomputer weer op het stuur wordt geplaatst,
wordt de blokkering opgeheven. Het display en de
signaalklanken tonen of Lock over de eBike waakt. Dit
maakt Lock de ideale aanvulling op een mechanisch
slot. Het installeren van en betalen voor de dienst
gebeurt eenmalig via de app.

De feiten
▶ Installatie via de app: na aanschaf van de premium-

▶ Niet te negeren: net als bij de centrale vergrendeling van

functie Lock kan de functie via de smartphone-app eBike

een auto is er akoestische feedback die aangeeft of Lock

Connect met de boordcomputer Kiox of Nyon op de eBike

geactiveerd of gedeactiveerd is. In de app kunnen de

worden ingesteld.

geluidstonen worden aan- en uitgezet.

▶ Boordcomputer als sleutel: Lock wordt geactiveerd door

▶ De juiste boordcomputer: Lock is beschikbaar voor

de boordcomputer te verwijderen en gedeactiveerd door

de Kiox en de Nyon (vanaf modeljaar 2021). De eBike

deze terug te plaatsen – eenvoudig vergrendelen en ook

kan alleen worden ontgrendeld met de boordcomputer

weer opnieuw starten.

waarmee via de app de Lock-functie is geïnstalleerd.

▶ Eén blik is genoeg: de status van Lock wordt op het

▶ Doorverkoop na diefstal moeilijk gemaakt: als Lock is

scherm van de boordcomputer weergegeven. Daardoor

geactiveerd, kan er niet meer met motorondersteuning

weet de eigenaar meteen dat de eBike extra beveiligd is.

worden gefietst.

Lock met Kiox

Help Connect +
Lock

Lock met Nyon
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eShift

Geïntegreerd schakelen, ontspannen fietsen
Het geïntegreerde elektronische schakelconcept
eShift zorgt voor meer rijcomfort en een grotere
actieradius. Samen met enviolo, Rohloff en Shimano
heeft Bosch eBike Systems verscheidene elektronische schakelconcepten ontwikkeld die tal van
voordelen bieden op de weg of de trail. Een korte

motorsmering tijdens het schakelproces maakt
soepel, gesynchroniseerd schakelen mogelijk. De
gekozen trapfrequentie of de huidige versnelling
wordt daarbij op het Bosch-display weergegeven.
Voor nauwkeurig en betrouwbaar schakelen – en
meer plezier bij het fietsen.

Di2
Kies eenvoudigweg de gewenste trapfrequentie en de enviolo-versnelling met eShift
kiest volautomatisch de optimale versnelling
– zelfs op hellingen. Op die manier fietsen
eBikers met een gelijkmatige trapfrequentie,
terwijl het systeem zelfs onder volledige
belasting traploos en automatisch voor hen
schakelt.
▶ T rapfrequentie instelbaar van 30 tot 120
omwentelingen per minuut
▶ Het instellen gebeurt via de bedieningseenheid van de boordcomputer voor
snelle veranderingen tijdens het rijden.

Een betrouwbare naafversnelling, die voldoet
aan de hoogste eisen en die ontworpen is
voor een grote actieradius. Geniet eenvoudig
van schakelcomfort, snel en nauwkeurig
schakelen, met de zekerheid dat altijd in de
juiste versnelling wordt gereden.

NIEUW

▶ Snel en nauwkeurig schakelen voor een
sportieve rij-ervaring.
▶ Met de multishift-functie is het mogelijk
drie versnellingen in één keer te
schakelen om sneller te kunnen accelereren

▶ Versnellingen: traploos

▶ Auto-downshift-functie voor eenvoudig
wegrijden

▶ Ook voor speedpedelecs tot 45 km/u

▶ Versnellingen: 14 versnellingen
▶ Ook voor speedpedelecs tot 45 km/u

BEKIJKEN OP
bosch-ebike.nl/eshift

Di2 is Shimano's platform voor elektro
nisch schakelen met een breed scala aan
oplossingen voor verschillende toepassingen
en typen eBike:

NIEUW

▶ De handmatig-elektronische derailleurs
Shimano XTR Di2 en Shimano Deore XT
Di2 voor sportief gebruik, bijvoorbeeld op
eMountainbikes.
▶ De handmatig-elektronische derailleurs
Shimano Ultegra Di2 en Shimano GRX Di2
voor eRoad- en eGravel-bikes.
▶ De automatische naafversnellingen
Shimano Nexus 5- en 8-speed Di2 en
Shimano Alfine 8-speed Di2 voor de stad
of voor trekking-tochten. Voor de stad of
voor trekking-tochten.
▶ De Shimano Alfine 11-speed Di2 is als
handmatig-elektronische versie verkrijgbaar met auto-downshift-functie.

Compatibel met
Intuvia
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Kiox

Nyon

eShift uitgelegd
Geheel naar keuze kan dit handmatig of automatisch worden geschakeld.
Hier worden de afzonderlijke oplossingen en gebruiksmogelijkheden besproken.

enviolo AUTOMATIQ
Is enviolo het juiste systeem?
Ja, als de concentratie volledig op het rijden met de eBike moet
liggen en niet op het schakelen. Dit systeem schakelt automatisch op basis van de trapfrequentie van de fietser - zelfs bij vol
vermogen van de aandrijving op een helling.

Nexus Di2 + Alfine Di2
Is Shimano met naafversnelling het juiste systeem?
Ja, als de concentratie volledig op het rijden met de eBike moet
liggen en niet op het schakelen. Dit systeem neemt het automatische schakelen voor zijn rekening, op basis van de trapfrequentie
en trapkracht van de fietser.

XT Di2, XTR Di2,
GRX Di2, Ultegra Di2
Is de Shimano met derailleur het juiste systeem?
Ja, als je de versnellingen handmatig wilt selecteren en daarbij de
voorkeur geeft aan een sportief rijgevoel, maar het elektronische
schakelsysteem niet wilt missen.

Naafversnelling

Automatisch
schakelen

Traploze overbrengingsverhouding

Cruise/Speed

Kenmerk:
comfortabel

Naafversnelling

Handmatig/
automatisch
schakelen

Singleshift

Gedefinieerde
versnellingen

Cruise

Handmatig
schakelen

Singleshift

Gedefinieerde
versnellingen

Cruise

Singleshift/
Multishift

Gedefinieerde
versnellingen

Cruise/Speed

Kenmerk:
zeer sportief

Derailleur

eShift

NIEUW

Kenmerk:
comfortabel

E-14 Speedhub 500/14
Is Rohloff het juiste systeem?
Ja, wanneer de versnellingen handmatig gekozen moeten worden
en daarbij prijs wordt gesteld op de voordelen van de stille, vrijwel
onderhoudsvrije naaftransmissie.

Kenmerk:
comfortabel/sportief

Naafversnelling

Handmatig
schakelen
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Veiligheid voor alles!

Risico:

Ontbrekende
bescherming

Minimaliseer de risico's,
maximaliseer het rijplezier

Bosch eBike Systems biedt innovatieve en inspirerende mobiliteitsoplossingen. Voor mensen die
ontspannen, duurzaam en vooral ook veilig
onderweg willen zijn. Voor meer rijplezier.

Plotseling remmen
in het verkeer

Een helm beschermt
tegen letsel. In-mold-helmen bieden bijvoorbeeld
goede bescherming. Het
absorberende schuim
wordt bij de productie
direct in de buitenschaal
gespoten.

van het aantal hoofdverwondingen bij
ongelukken kan door een helm worden
voorkomen.2
Oplossing:
Met het slimme Bosch eBike ABS
heeft Bosch het eerste voor
serieproductie geschikte antiblokkeersysteem voor eBikes op de markt
gebracht. Het ABS voor het voorwiel
optimaliseert de rijstabiliteit en
bestuurbaarheid van de eBike tijdens
het remmen. De loskomregeling voor
het achterwiel verkleint de kans dat
het achterwiel loskomt van de grond.

Risico:

Val
Bij een ongeval zijn de eerste
minuten van cruciaal belang.
Vaak verstrijkt er echter
kostbare tijd totdat iemand de
gevallen eBiker heeft
opgemerkt en de plaats van het
ongeval aan de hulpdiensten
heeft doorgegeven.
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60 %
70%

van de eBikers (tot 25 km/u) draagt
bij het fietsen hoofdbescherming.1

Tot

Risico:

Of het nu gaat om gladde straten
of onverwachte verkeerssituaties,
als er hard wordt geremd, bestaat
er al snel slipgevaar.

Slechts

Oplossing:

Risico:

Gevaarlijke
manipulatie
Wie zijn eBike tunet, brengt niet
alleen zichzelf in gevaar, maar ook
medeweggebruikers. Bij gebruik in
het wegverkeer kunnen er gevolgen
zijn op grond van het verzekeringsen strafrecht. Er kan zelfs gevaar
bestaan voor verlies van garantie
aanspraken. Door een ondeskundige
omgang met het systeem neemt
doorgaans ook de levensduur van
afzonderlijke eBike-componenten af
en riskeert de eBiker schade aan de
drive unit en aan de eBike.

Oplossing:
De software van de Bosch
eBike-systemen maakt
tuning erg moeilijk. Als
manipulatie wordt
geconstateerd, schakelt de
eBike naar de noodmodus
en wordt de ondersteuning
afgebroken. Dit beschermt
het systeem en maakt
manipulatie onaantrekkelijk.

TUNING

Oplossing:
Help Connect, een nieuwe
premiumfunctie van de
smartphone-app COBI.Bike,
zorgt voor snelle hulp: bij een
val wordt een 24 uur per dag
bereikbaar serviceteam
gealarmeerd, dat de zorg voor
de eBiker op zich neemt en de
locatie in geval van nood aan
de alarmcentrale doorgeeft.

Risico:

Diefstal
Met een eBike op weg zijn, betekent
ook altijd dat deze goed beveiligd
moet worden geparkeerd. Een
mechanisch slot vormt de basis van
de beveiliging tegen diefstal – voor
een eethuis tijdens een fietstocht,
maar ook bij het kantoor in de stad.

De premiumfunctie Lock vormt de
ideale aanvulling op een mechanisch slot. Lock maakt van de
boordcomputer Kiox of Nyon de
sleutel tot meer veiligheid. Door het
verwijderen van de boordcomputer
wordt de motorondersteuning
gedeactiveerd. Lock wordt
automatisch gedeblokkeerd
wanneer dezelfde boordcomputer
wordt teruggeplaatst.

Bij een gebrek aan regelmatig
onderhoud neemt het
veiligheidsrisico toe.

Oplossing:
Met behulp van de serviceinterval-aanduiding stelt
de dealer een periodieke
onderhoudscyclus in.

Onzeker op de fiets

Voldoende
energie
Oplossing:
De Bosch-accu's behoren tot de
efficiëntste accu's op de markt. Voor
lange afstanden of steile beklimmingen
biedt DualBattery, een combinatie van
twee Bosch-accu's, tot 1.250 Wh
energie-inhoud. Daarmee is met één
acculading een actieradius van meer
dan 100 kilometer mogelijk. Om een
typische actieradius onder verschillende randvoorwaarden te bepalen, is het
de moeite waard een bezoek te brengen
aan onze Actieradius-Calculator op
bosch-ebike.nl/actieradius

Beginners en fietsers met weinig
rij-ervaring hebben soms moeite
met de rij-eigenschappen van een
eBike en met de verkeersregels.

Oplossing:
Veel dealers bieden hiervoor
rijveiligheidstrainingen aan. Ook op
de website van Bosch eBike Systems
zijn veel tips voor beginners te
vinden. Meer informatie op
bosch-ebike.nl/riding

STOP

Veiligheid
voor alles

Informatie over de
optimale omgang en de
verzorging van de accu
zijn te vinden in de
Bosch-accugids.

Mankementen
aan de eBike

Risico:

Risico:

Veel eBike-geïnteresseerden vragen zich af
of de energie van de
eBike-accu toereikend
is voor hun doeleinden.

Risico:

Oplossing:

Bronvermelding:
1
2

 dviescentrum voor ongevalpreventieonderzoek 2016: Percentage helmdragende fietsers in het wegverkeer.
A
Veiligheidspotentieel van de fietshelm (eindrapportage), onderzoeksopdracht aan HFC Human-Factors- Consult GmbH.

WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/veiligheid
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eBike-service

WE STAAN ALTIJD
KLAAR VOOR
ONZE KLANTEN
Service is meer dan een belofte. Het is een houding. Want bij Bosch eBike Systems weten we
dat elk product slechts zo goed is als de service
die erbij wordt geleverd. Daarom worden dealers en werkplaatspersoneel met uitgebreide
cursussen geschoold tot eBike-specialisten –
en garanderen we daarmee de best mogelijke
service. Of het nu gaat om persoonlijk advies,
regelmatige software-updates of uitgebreide allround-controles: geniet van de bijzondere rij-ervaring – voor de rest wordt gezorgd.
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eBike-service

Competente service in de buurt
Kwaliteit door technische expertise

Bosch eBikeexperts
in 15 Europese landen
in 87 Europese steden

Met de gekwalificeerde eBike-dealers is er altijd
een expert beschikbaar die je graag helpt. Hier is
goede raad niet duur, maar perfect toegesneden
op je wensen en behoeften – ook na de aanschaf
van een eBike.
DiagnosticTool
Met de DiagnosticTool, een professionele diagnose
oplossing, kan de dealer het eBike-systeem uitlezen en
bijwerken naar de nieuwste versie. Bovendien kunnen

Onze experts onderscheiden
zich door hun jarenlange
Bosch eBike-expertise en
uitstekende advisering.

op de eBike individuele configuraties worden gemaakt
(zoals het in-/uitschakelen van de loopondersteuning of
de lichtfunctie). Met de laatste software-updates worden
Circa 13.000

deelnemers worden

jaarlijks in heel Europa bij
dealertrainingen door Bosch
geschoold om de serviceondersteuning en een deskundige
en persoonlijke advisering te
waarborgen.
circa 70 fietsmerken
vertrouwen wereldwijd op componenten epowered by Bosch.

CapacityTester
Met de CapacityTester kan de energieinhoud van de eBike-accu worden bepaald.
De dealer voert een uitgebreide controle uit.

DiagnosticTool
Met de DiagnosticTool, een professionele diagnoseoplossing, kan de dealer het eBike-systeem uitlezen
en bijwerken naar de nieuwste versie.
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de nieuwste functies geïnstalleerd om de volledige functionaliteit van het eBike-systeem te garanderen. Verder
kunnen configuratiegegevens en foutcodes van de eBike-
componenten worden uitgelezen en tuning worden
herkend. Het diagnoserapport toont de actuele status
van de Bosch eBike-componenten en omvat – net als een
servicerapport – de werkzaamheden die aan de eBike
zijn uitgevoerd.

Uitbreiding en software-updates
Gebruik het volledige eBike-potentieel

Bosch eBike Systems biedt ook na de aanschaf van een eBike uitgebreide en betrouwbare service. Met diverse accessoires en upgrademogelijkheden zijn nieuwe en oudere
eBikes te upgraden.

Displays
Drive units
Software-updates upgraden de drive
units en vergroten zo het vermogen
op indrukwekkende wijze – zoals bij
de Performance Line CX, waarvan
het maximale draaimoment vanaf
modeljaar 2021 wordt vergroot tot
85 Nm.

De boordcomputers Intuvia, Kiox en Nyon en de smartphone-oplossing SmartphoneHub zijn verkrijgbaar als
uitbreidingsset. Daarnaast zijn nieuwe functies of is
nieuw kaartmateriaal te downloaden via software-updates.

Accu's
Chargers
Met de verschillende Bosch-chargers kun je geheel naar eigen behoefte
opladen. Zo verkort de Fast Charger de laadduur, terwijl de kleine, lichte
Compact Charger ideaal is voor eBike-reizen. De dealer adviseert graag
welke lader het meest geschikt is voor een specifiek gebruiksprofiel.

Meer power met een nieuwe,
krachtigere accu of een
tweede accu? Bosch-accu's
zijn direct verkrijgbaar bij de
dealer.

Wie zijn eBike-systeem en de gebruikte boordcomputer

verbeterende aansturing van de motor. Bij het updaten

altijd up-to-date wilt houden, moet regelmatig soft-

van de drive units of het vervangen van accu's staat de

ware-updates uitvoeren. Alleen op deze manier kan er

dealer met raad en daad ter beschikking. Hierdoor kun-

gebruik worden gemaakt van de steeds uitgebreidere

nen alle functies van het eBike-systeem worden gebruikt

slimme functies, de nieuwste kaarten en de zich steeds

– en is de eBike altijd up-to-date.

Service +
Uitbreiding

Nu bijwerken
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Reparatie
Vragen en antwoorden

Proefbankmeting
R200

Wat kan ik zelf aan het Bosch-aandrijvingssysteem repareren?
Wanneer aan een eBike met Bosch-aandrijvingssysteem een defect
optreedt dat te maken heeft met de Bosch eBike-aandrijving, kan
het beste contact worden opgenomen met een gespecialiseerde
eBike-dealer. Deze beschikken over de juiste speciale gereedschappen, zoals een softwarediagnosetool, om het probleem te diagnosticeren. Ook voor ambitieuze fietsklussers is het risico groot
dat het defect niet kan worden verholpen of dat zelfs de veiligheid
van het totale systeem in het gedrang komt door een onprofessionele reparatie.

Om de actieradius van eBikes voor een vergelijking gestandaardiseerd te kunnen meten, heeft Bosch eBike Systems samen
met de Duitse vereniging voor de tweewielerbranche (ZIV) en
andere ondernemingen uit de tweewielsector de "Gestandaardiseerde actieradiustest R200" ontwikkeld. Daarmee kunnen
fabrikanten, dealers en klanten voor het eerst objectief de actieradius van verschillende eBikes met elkaar vergelijken.

Accureparatie, celvervanging en 'refreshen' van de accu?
"Sommige bedrijven of dienstverleners op het internet bieden een
accureparatie, vervanging van cellen of het zogenaamde 'refreshen'
van de accu aan. Is dat een oplossing voor defecte accu´s?" Bosch
eBike-accu's mogen in geen geval worden geopend, ook niet bij
reparaties door derden. Het openen van de accu tast de door
Bosch goedgekeurde status aan; dit brengt veiligheidsrisico's met
zich mee. Meer belangrijke informatie over veiligheidsrisico's
en gevaren van accureparaties is te vinden in de accugids van
Bosch eBike Systems. Een defecte accu moet in alle gevallen worden vervangen. Het openen, vervangen van de batterijen of andere
manipulaties van de accu kunnen zelfs leiden tot het verlies van garantieaanspraken. Bij vragen over de accu is de dealer het eerste
aanspreekpunt. Hij neemt eventueel contact op met onze service-afdeling.
Kunnen gebruikte accu's worden hergebruikt?
Bij de aanschaf van gebruikte accu's is het belangrijk om erop te
letten dat deze onbeschadigd worden overgenomen van de vorige
eigenaar. Op het internet worden soms defecte accu’s aangeboden, die een hoog risico met zich meebrengen en gevaarlijke storingen kunnen veroorzaken. Af en toe worden op het internet ook illegale, bijvoorbeeld gestolen producten aangeboden.
Alternatieve vervangingsonderdelen voor het
Bosch eBike-systeem?
"Op het internet worden voordelige vervangingsonderdelen voor
het Bosch-systeem aangeboden, die niet door Bosch worden geproduceerd. Kunnen deze worden gebruikt?" Bosch eBike Systems
adviseert om alleen originele Bosch-onderdelen te gebruiken. De
software en hardware van het Bosch eBike-systeem zijn nauwkeurig
op elkaar afgestemd en garanderen zo efficiëntie en veiligheid.

VERDERE FAQ
bosch-ebike.nl/FAQ
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Dezelfde omstandigheden voor eenduidige waarden
Tot voor kort hingen de testresultaten voor de actieradius van
eBikes sterk af van de berijder en de externe omstandigheden
(rijgewicht, soort banden, bandenspanning, ondergrond,
weer, enz.). Bij de meetprocedure R200 worden de eBike-prestaties vergeleken bij een uniforme ondersteuningsfactor van
200% (vandaar: R200). Dit betekent dat het geteste aandrijvingssysteem een gemiddeld vermogen van de fietser van 70
watt ondersteunt met 140 watt, hetgeen overeenkomt met een
gemiddelde tot hoge ondersteuningsfactor.
R200 vergelijkt praktijkgericht
Het testresultaat geeft concreet aan hoeveel kilometer een
eBike onder deze standaardomstandigheden aflegt. Fabrikanten moeten wel elk model afzonderlijk met de R200-procedure
testen. De bediener voert slechts de waarden van de vereistencatalogus in.

MEER INFORMATIE
bosch-ebike.nl/r200
Zweirad-Industrie-Verband

Duurzaamheid

Vanaf het begin aan boord
"Techniek voor het leven" is de claim van Bosch. Al tijdens de ontwikkeling van een product draait alles om de vraag hoe het
de levenskwaliteit van mensen kan verbeteren, de milieuvervuiling tot een minimum kan beperken en hoe er nog zuiniger
kan worden gewerkt. Bosch eBike Systems voelt zich bijzonder betrokken bij deze claim.

Duurzame mobiliteit

Duurzaam gebruik van grondstoffen

De eBike maakt het mogelijk om je individueel voort te

De CO₂-voetafdruk van een eBike wordt grotendeels door de

bewegen op een gezonde, duurzame en bovendien ook nog

productie, het gebruik en de recycling van de accu bepaald.

leuke manier. Het is een pionier op het gebied van elektrische

Hoe langer een eBike wordt gebruikt en hoe meer ritten met

mobiliteit – en een antwoord op de schaarste van energie-

andere vervoersmiddelen hierdoor worden vervangen, hoe

bronnen, klimaatverandering, verstedelijking en toenemende

beter voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat waardevolle

CO2-uitstoot. Elektrische fietsen zijn een effectief en effi-

grondstoffen aan het eind van de levensduur kunnen worden

ciënt vervoermiddel, vooral over korte afstanden. Als je een

hergebruikt, moet de accu op de juiste manier worden gere-

eBike gebruikt, ben je snel, goedkoop en milieuvriendelijk

cycled. Dealers nemen gebruikte accu's terug en nemen ze

onderweg. Tegelijkertijd breidt het de mogelijkheden van de

op in het recyclingsysteem.

fiets uit. Langere afstanden en grotere hoogteverschillen zijn
gemakkelijker te bedwingen met elektrische rugwind, dus

Maar ook eBikers zelf kunnen hun CO₂-voetafdruk klein

worden eBikes vaker en voor langere afstanden gebruikt.

houden. Een correcte behandeling en de juiste opslag

Ook als transportoplossing bieden ze veel voordelen – elek-

kunnen de levensduur van de accu aanzienlijk verlengen.

trische bakfietsen ze zijn praktisch, ruimtebesparend en
zorgen voor snel en schoon vervoer.

Less is more

Productie

Recycling

322

582

802

1472

2302

CO₂ g/km

Reparatie + R200 +
Duurzaamheid

21

Gebruik

Bosch wordt volledig klimaatneutraal.
Vanaf 2020 zullen de meer dan 400 Bosch-locaties wereldwijd – van ontwikkeling en productie tot administratie – geen CO2-voetafdruk
meer achterlaten. Natuurlijk omvat dit alle locaties van Bosch eBike Systems.
1 CO2-uitstoot van een elektrische fiets in bedrijf, bron: eigen berekeningen.
2 CO2-equivalenten van de emissies, bron: Duits Federaal Milieuagentschap.
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Grenzen verleggen, vrijheid ervaren

De eBike maakt van elke reis een belevenis. Of het
nu gaat om kleine dagelijkse uitstapjes, stedentrips
of langere tochten – het is nog nooit zo eenvoudig
geweest om de regio actief te verkennen op vakantie.
Een goede infrastructuur voor eBikers is daarbij
essentieel. Daarom is Bosch eBike Systems betrokken
bij verschillende toeristische projecten en geven we

impulsen. Bijvoorbeeld voor meer huurmogelijkheden op veel bestemmingen, voor gratis
oplaadpunten langs populaire routes en voor nog
meer rijveiligheid. Bovendien hebben Bosch eBikeklanten online toegang tot talloze routes voor elke
behoefte. Zowel voor ontspannen zondagse
uitstapjes als voor uitdagende vakantietochten.

Voor een duurzamere vakantie

Voor fascinerende eBike-tochten

Ook op vakantie zijn eBikes een slim alternatief voor
de auto. Bosch eBike Systems ondersteunt duurzaam
toerisme via diverse samenwerkingsverbanden. Een
voorbeeld: de Steineggerhof in Zuid-Tirol. Als je
zonder auto aankomt, haalt de eigenaar van het
biohotel je graag op van het station. En wie wil, kan
de nieuwste eBike-modellen huren en profiteren van
duurzame mobiliteit ter plaatse.

Of het nu rond Berlijn of in Zuid-Tirol is – de Bosch
online-portal ebike-connect.com biedt talloze tochten
die heel eenvoudig gereden kunnen worden – inclusief
bezienswaardigheden, restaurants, picknickplaatsen
en laadstations.
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"Een goed ontwikkelde fietsinfrastructuur is belangrijk voor de interesse
in eBiken. Wij zetten ons in voor de uitbreiding van oplaadstations
en verhuurfaciliteiten in toeristische regio's, zodat eBikers optimale
omstandigheden voor hun vakantie kunnen vinden."
Claus Fleischer
directeur Bosch eBike Systems

Voor een gratis laadinfrastructuur

Voor een betere rijtechniek en meer rijplezier

Langs populaire fietsroutes in vele regio's van
Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Italië hebben
eBike-gebruikers toegang tot een steeds fijn
maziger netwerk van Bosch PowerStations. Zo
kunnen tussenstops en pauzes worden gebruikt
om de eBike-accu gratis op te laden. Een overzicht
van de momenteel beschikbare PowerStations is te
vinden op bosch-ebike.de/powerstations.

Om ervoor te zorgen dat eBiken nog meer mensen
kan inspireren, is Bosch betrokken bij de opleiding
van trainers en gidsen in tal van Europese landen,
zoals Zwitserland en Duitsland. Deze zorgen voor
meer plezier en een veilig gebruik van de eBike en
creëren een sociale en culturele meerwaarde.
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WEBSITE BEZOEKEN
bosch-ebike.nl/toerisme

Technische details
Drive units
Active
25 km/u

Active Plus
25 km/u

Cargo
Cruise 25 km/u

Cargo
Speed 45 km/u

Derailleur/naafversnelling

Derailleur/naafversnelling

Derailleur/naafversnelling

Derailleur

Ondersteuningsniveau (%)

Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 270/250
Sport: 180/170
Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140
Eco: 60

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140
Eco: 60

Maximaal mogelijk
draaimoment aandrijving (Nm)
(omgerekend naar
overdrachtsverhouding 1:1
pedaal naar kettingblad)

Turbo: 40
Sport: 38
Tour: 35
Eco: 30

Turbo: 50
Sport: 45
Tour: 40
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

100

105

>120

>120*

harmonieus

harmonieus dynamisch

krachtig

krachtig

25 km/u

25 km/u

25 km/u

45 km/u

nee/optioneel

nee/optioneel

nee

nee

Schakelherkenning

ja/nee

ja/nee

ja/nee

ja

Gewicht circa

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Soort versnelling

Ondersteuning tot maximale
trapfrequentie (omw./min.)
Startrijgedrag
Maximale ondersteuning tot
Terugtrapfunctie

* Afwijkingen vanwege plaatselijke vereisten.
**	
Bij de Performance Line en de Performance Line CX kan de Sport-modus worden vervangen door de eMTB-modus.
De activering/deactivering kan door de fietsenfabrikant en de dealer worden uitgevoerd. In de eMTB-modus varieert het ondersteuningsniveau tussen de rijmodi Tour en Turbo.
*** 	 Afwijkingen in het aandrijfkoppel en de maximale ondersteuning zijn mogelijk, afhankelijk van de naafversnelling.

Accu's
Powerpack 300

Powerpack 400

Powerpack 500

Montage

Frame
Bagagedrager

Frame
Bagagedrager

Frame
Bagagedrager

Spanning

36 V

36 V

36 V

Nominale capaciteit

8,2 Ah

11,0 Ah

13,4 Ah

Energie-inhoud circa

300 Wh

400 Wh

500 Wh

2,5 kg
2,6 kg

2,5 kg
2,6 kg

2,6 kg
2,7 kg

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

Gewicht circa
Frameaccu:
Bagagedrageraccu:

Afmetingen (L × B × D)
Frameaccu/bagagedrageraccu
horizontaal/verticaal

Compatibel met DualBattery
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Performance
Speed 45 km/u

Performance CX
25 km/u

Derailleur

Naafversnelling

Derailleur

Derailleur/naafversnelling***

Turbo: 300
Sport**: 200
Tour: 120
Eco: 55

Turbo: 300
Sport: 200
Tour: 120
Eco: 55

Turbo: 340
Sport: 240
Tour: 140
Eco: 60

Turbo: 340
eMTB**: 140–340
Tour: 140
Eco: 60

Turbo: 65
Sport**: 60
Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 65
Sport: 50
Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
eMTB**: 85
Tour: 50
Eco: 40

>120

>120

>120*

>120

Sportief

dynamisch

Sportief

zeer sportief

25 km/u

25 km/u

45 km/u

25 km/u

nee

optioneel

nee

nee

ja

nee

ja

ja (dynamisch)

3,2 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

In het frame:
horizontaal/verticaal

In het frame:
horizontaal/verticaal

In het frame:
horizontaal/verticaal

36 V

36 V

36 V

11,0 Ah

13,4 Ah

16,7 Ah

circa 400 Wh

circa 500 Wh

circa 625 Wh

2,9 kg

2,9 kg

3,5 kg

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

416 x 84 x 65 mm
416 x 65 x 84 mm
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Performance
Cruise 25 km/u

Technische details
Displays
Kiox

▶

Transmissief kleurendisplay van 1,9 inch met breukvast glas
(208 × 274 pixels, 29 × 39 mm actief gebied)

▶
▶
▶

Bediening via de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact

▶
▶

Walk-Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
De displayhouder wordt op de stuurpen gemonteerd of de fietsfabrikant
heeft met behulp van een modulaire houderplaat een eigen
houderoplossing gecreëerd
Twee knoppen voor aan/uit en licht direct op het display
Sensor voor omgevingslicht regelt automatisch de achtergrondverlichting
van het display

Hardwarespeci▶ De geïntegreerde accu levert in de off-boardmodus stroom voor circa
ficaties
20 minuten; on-board wordt deze door de eBike-accu geladen

▶
▶
▶

▶
▶

Connectivity
Facts

Met gesloten USB-kap IPX7-beschermd tegen tijdelijke onderdompeling
Micro-AB-USB-poort voor diagnose van het eBike-systeem door de
dealer en voor het opladen van de Kiox-accu en externe apparaten zoals
compatibele smartphones
Temperatuurbereik: –5 °C tot +40 °C (in bedrijf) en +10 °C tot +40 °C
(opslag)

Activiteitenregistratie
Smartphone-app voor compatibele smartphones: Android minimaal 5.1
en iOS vanaf versie 10

▶

De lijst met activiteiten en details van activiteiten worden in de app
getoond

▶

Bluetooth-aansluiting (Bluetooth 4.2 Low Energy), bijvoorbeeld voor
hartslagmeters

▶

Software-update via de app

Nyon

▶

Transmissief TFT-kleurendisplay van 3,23 inch met touch-functionaliteit
(384 × 454 pixels, 16 miljoen kleuren, 52 × 64 mm)

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Circa 6 GB beschikbare opslagruimte
Geoptimaliseerde antireflectiecoating
Bediening via de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
Twee toetsen voor aan/uit en licht
Walk-Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
Twee montageposities
Ingebouwde, zeer nauwkeurige GNSS-navigatiemodule
Snelle dual-core processor
Barometrische luchtdruksensor met hoge resolutie
Sensor voor omgevingslicht regelt automatisch de
achtergrondverlichting van het display

SmartphoneHub

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Afmetingen: 33 x 93 x 68 (H x B x D)
Gewicht: circa 120 g
Geïntegreerd 1,52-inch lcd-scherm (192 x 64 pixels)
Universele houder voor smartphones met een breedte van
58,6 - 78,1 mm (inclusief eventuele smartphone-hoes),
optionele houder speciaal voor iPhones.
Opladen van de smartphone via de meegeleverde USB-kabel op de hub of
direct met de iPhone-houder (accessoire)
Bediening via de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
Walk-Assist-knop op de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
De geïntegreerde accu in de SmartphoneHub levert zonder eBike-accu
voor circa 2,5 uur stroom; anders wordt de SmartphoneHub door de
eBike-accu geladen
Sensor voor omgevingslicht regelt automatisch de achtergrondverlichting
van het display

▶

De geïntegreerde accu levert in de off-boardmodus stroom voor circa
30 minuten; on-board wordt deze door de eBike-accu geladen

▶

Met gesloten USB-kap IPX5-beschermd tegen waterdruppels uit alle
richtingen

▶

De micro-AB-USB-poort voor de diagnose van het eBike-systeem door de
dealer en voor het opladen van de Nyon-accu

▶

▶

Lichtbediening via de afzonderlijke bedieningseenheid Remote Compact
of smartphone

Temperatuurbereik: –5 °C tot +40 °C (in bedrijf)
en +10 °C tot +40 °C (opslag)

▶

De micro-AB-USB-poort voor de diagnose van het eBike-systeem door de
dealer en voor het opladen van de smartphone

▶
▶

Synchronisatie via wifi of Bluetooth Low Energy

▶

Smartphone-app voor compatibele smartphones: Android minimaal 5.1
en iOS vanaf versie 10

Noodoproepassistent – slim algoritme voor het herkennen van een val en
alarmering bij een ongeval (optioneel)*

▶

Smartphone-app voor compatibele smartphones
(Android: minstens 5.0; iOS: minstens 11.2)

▶
▶
▶

Online-portal (dashboard, activiteiten, routeplanning)
Bluetooth-aansluiting met compatibele smartphones
Bluetooth-aansluiting (Bluetooth 4.2 Low Energy), bijvoorbeeld voor
hartslagmeters

▶
▶

▶
▶
▶

Met gesloten USB-kap IP54-beschermd tegen stof en spatwater
Temperatuurbereik: –5 °C tot +40 °C (bediening)
en +10 °C tot +40 °C (opslag)

Bluetooth-verbinding (Bluetooth 4.1 Low Energy)
2D/3D offline-navigatie
MinuteCast™: Informatie over de actuele weersomstandigheden,
inclusief regenkans

▶

Fitnesstracking met gesproken teksten, gemiddelde waarden en
individuele fitnessdoelen

▶

Automatisches route- en fitnesstracking via komoot, Strava,
Apple Health en Google Fit

▶

Bediening van muziek-apps, zoals Spotify en Audible, en van podcasts en
volumeregeling met de afzonderlijke bedieningseenheid

▶
▶

Telefoneren
Update van de SmartphoneHub-software via smartphone-app COBI.Bike

* Help Connect is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met Duitse simkaarten en in de talen Duits en Engels. De dienst is beschikbaar in elf landen: Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk,
België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Ierland, Italië en Spanje.
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Technische Details
Charger
Compact Charger

Standard Charger

Fast Charger *

Laadstroom

maximaal 2 A

maximaal 4 A

maximaal 6 A

Spanning

100–240 V

220–240 V

220–240 V

Afmetingen circa

160 x 75 x 45 mm

190 x 86 x 54 mm

200 x 90 x 60 mm

Kabellengten circa

AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

AC-input: 1,5 m,
DC-output: 1,0 m

Landspecifieke
stekker

Landspecifieke
stekker

Landspecifieke
stekker

600 gram

800 gram

1000 gram

Stekker
Gewicht circa

Active Line/Active Line Plus/Cargo Line/Performance Line/
Performance Line CX/ via adapterstekker compatibel met Classic+ Line

Compatibiliteit

Laadduur
Powerpack 300

5,0 uur

2,5 uur

2,5 uur

PowerPack 400/
PowerTube 400

6,5 uur

3,5 uur

2,5 uur

PowerPack 500/
PowerTube 500

7,5 uur

4,5 uur

3,0 uur

PowerTube 625

8,8 uur

4,9 uur

3,7 uur

17,6 uur

9,8 uur

7,4 uur

DualBattery 1250

* De laadstroom is bij de PowerPack 300 en de accu's van de Classic + Line begrensd op 4 A.

Functionaliteit

▶ Antiblokkeerfunctie op het voorwiel; verhoogde rijstabiliteit en bestuurbaarheid
▶ Loskomregeling voor het achterwiel; minder risico op over de kop slaan in een kritieke remsituatie
▶ Efficiënter remmen door gebruik van de voorrem in meer remsituaties

Toepassingsgebied

▶ 25 km/u en 45 km/u
▶ 28-inch Trekking en City/Urban

Rem

▶ Hydraulische schijfrem Magura CMe ABS

Totaalgewicht

▶ circa 800 gram

Diversen

▶ Voeding (12 V) via Bosch eBike-systeem
▶ Controlelampje voor snelle herkenning van de ABS-status (afzonderlijk of bij de Kiox en de Nyon vanaf modeljaar 2021
in de boordcomputer geïntegreerd)
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